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1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 11 aprilie 2018 

2. Responsabili:  
 

 Frans TIMMERMANS – prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil cu 

dezvoltarea durabilă; 

 Věra Jourová – membru al Comisiei, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de 

gen. 
 

3. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 

Comitetul Economic și Social European privind noile avantaje pentru consumatori.  

4. Date de identificare: COM(2018)183  

5. Tipul documentelor: nelegislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual: Parlamentul European – comisia desemnată pentru raport: Comisia pentru piața 

internă și protecția consumatorilor (IMCO).  Consiliul UE – Consiliul ocuparea forței de muncă, 

politică socială, sănătate și consumatori (EPSCO). 

 

I. CONTEXT  

 Deși UE dispune deja de norme privind protecția consumatorilor, care sunt printre cele mai 

stricte din lume, cazurile recente (cum ar fi dosarul „Dieselgate”), au arătat că este greu să se asigure 

implementarea și respectarea deplină a acestor norme în practică. Pachetul de propuneri intitulat 

„Noile avantaje pentru consumatori” va permite unor entități calificate să introducă acțiuni de 

reprezentare în numele consumatorilor europeni și vor conferi autorităților de protecție a 

consumatorilor din statele membre UE competențe consolidate pentru aplicarea de sancțiuni.  

 Acest pachet de propuneri va extinde protecția consumatorilor în mediul on-line și va 

clarifica faptul că legislația UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu 

standard de calitate și care îi induc în eroare pe consumatori. 

 Propunerile prevăzute de pachetul intitulat „Noile avantaje pentru consumatori” se bazează 

pe rezultatele pe care Comisia Europeană le-a obținut deja în ceea ce privește îmbunătățirea 

protecției consumatorilor. În cadrul Strategiei privind piața unică digitală, Comisia consideră că a 

obținut deja rezultate în privința mai multor inițiative care adaptează normele de protecție a 

consumatorilor la mediul on-line, de exemplu prin eliminarea tarifelor de roaming sau a geoblocării 

nejustificate.  

 De asemenea, Regulamentul modernizat privind cooperarea în materie de protecție a 

consumatorului, (Regulamentul UE 2017/2394) care a fost adoptat în 2017, va îmbunătăți asigurarea 

de către autoritățile publice a respectării normelor și cooperarea transfrontalieră dintre autoritățile de 

protecție a consumatorilor. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=561
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32017R2394
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 Cu toate acestea, revizuirea normelor UE de protecție a consumatorilor și cazurile recente de 

încălcare a acestor norme la nivelul UE de anul trecut au arătat că încă se mai pot aduce îmbunătățiri, 

astfel încât să se asigure o protecție și mai bună a consumatorilor europeni. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

  

 Pachetul „Noile avantaje pentru consumatori” este alcătuit din două propuneri de directive, o 

comunicare însoțitoare (respectiv prezenta comunicare), și un studiu al Comisiei Europene privind 

transparența platformelor comerciale de tip on-line: 

 

 Propunerea de modificare a Directivei Consiliului privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii, a Directivei privind protecția consumatorului prin indicarea 

prețurilor produselor oferite consumatorilor, a Directivei privind practicile comerciale 

neloiale ale întreprinderilor față de consumatori și a Directivei privind drepturile 

consumatorilor, [COM(2018)185], vizează o mai bună asigurare a respectării normelor UE în 

materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, în special în lumina 

evoluțiilor digitale; 

 

 Propunerea de directivă privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective 

ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE privind acțiunile în încetare, 

[COM(2018)184], vizează îmbunătățirea instrumentelor menite să pună capăt practicilor 

ilegale și facilitarea obținerii de despăgubiri de către consumatori atunci când un număr mare 

dintre aceștia sunt victimele aceleiași încălcări a drepturilor consumatorilor, într-o situație de 

prejudicii colective; 

 

 Comunicarea însoțitoare, [COM(2018)183], include un plan de acțiune pentru dezvoltarea și 

consolidarea acțiunilor coordonate de asigurare a respectării legislației între autorități, 

precum și a cooperării lor internaționale cu autoritățile țărilor care sunt principalii parteneri 

comerciali ai UE; 

 

 Studiul privind transparența platformelor on-line sprijină propunerile din cadrul pachetului 

„Noile avantaje pentru consumatori” referitoare la piețele on-line. Acesta arată că mai multă 

transparență în mediul on-line îi ajută pe consumatori să ia decizii și le sporește încrederea 

atunci când fac cumpărături în mediul on-line. 

 

 Comisia Europeană consideră că acest set de propuneri va avea drept rezultat: 

 

1. Consolidarea drepturilor consumatorilor în mediul on-line 

 Mai mare transparență pe piețele on-line - atunci când cumpără de pe o piață on-line, 

consumatorii vor trebui să fie informați în mod clar dacă vânzătorul produselor sau al 

serviciilor este un comerciant sau o persoană fizică, astfel încât să știe dacă beneficiază de 

protecția oferită de drepturile consumatorilor în cazul în care apar probleme; 

 Mai multă transparență cu privire la rezultatele căutării pe platformele on-line - atunci 

când fac căutări în mediul on-line, consumatorii vor fi informați în mod clar când un 

comerciant a plătit pentru a apărea în rezultatele căutării. În plus, piețele on-line vor 

trebui să informeze consumatorii cu privire la principalii parametri care determină ordinea în 

care apar rezultatele; 

 Noi drepturi ale consumatorilor pentru serviciile digitale „gratuite” - atunci când plătesc 

pentru un serviciu digital, consumatorii beneficiază de anumite drepturi de informare și au la 

dispoziție 14 zile pentru a anula contractul (respectiv, dreptul de retractare).  „Noile avantaje 

pentru consumatori” vor extinde acest drept la serviciile digitale „gratuite” pentru care 

consumatorii furnizează propriile date cu caracter personal, dar nu plătesc bani. Acest lucru s-

ar aplica, de regulă, serviciilor de stocare în mediul on-line de tip „cloud”, platformelor de 

comunicare socială sau conturilor de e-mail. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0006&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0006&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523880940100&uri=COM%3A2018%3A185%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A184%3AFIN
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180183.do
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
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2. Punerea la dispoziția consumatorilor a unor instrumente prin care să se asigure că le 

sunt respectate drepturile și să obțină despăgubiri  

 Acțiunile de reprezentare, în accepțiunea europeană - „Noile avantaje pentru 

consumatori” vor oferi posibilitatea ca o entitate calificată, cum ar fi o organizație a 

consumatorilor, să introducă o acțiune în despăgubire, prin care să solicite o compensație ori 

înlocuirea sau repararea produsului, în numele unui grup de consumatori care au suferit 

prejudicii ca urmare a unei practici comerciale ilegale. În unele state membre, consumatorii 

au deja posibilitatea de a introduce acțiuni colective în instanță, dar această opțiune va fi 

disponibilă acum în majoritatea statelor membre ale UE. 

 

 De exemplu, într-un scenariu de tipul „Dieselgate”, victimele practicilor comerciale neloiale, 

precum recurgerea la publicitatea înșelătoare de către producătorii de autoturisme care nu respectă 

cadrul de reglementare al Uniunii pentru omologarea de tip a vehiculelor sau legislația privind 

protecția mediului, vor putea obține despăgubiri în mod colectiv prin introducerea unei acțiuni de 

reprezentare în temeiul acestei directive. Dreptul UE nu prevedea până acum astfel de acțiuni 

colective. 

 Acest model are la bază garanții solide și se diferențiază net de acțiunile colective în stil 

american (class actions). Acțiunile de reprezentare nu vor fi deschise cabinetelor de avocatură, ci 

numai entităților precum organizațiile consumatorilor care nu urmăresc un scop lucrativ și 

îndeplinesc criterii de eligibilitate stricte, monitorizate de o autoritate publică. Acest nou sistem le va 

oferi consumatorilor europeni garanția că pot beneficia pe deplin de drepturile lor și că pot obține 

despăgubiri, evitând în același timp riscul unor proceduri litigioase abuzive sau nejustificate. 

 

 O protecție mai bună împotriva practicilor comerciale neloiale - „Noile avantaje pentru 

consumatori” vor garanta dreptul consumatorilor din toate statele UE de a solicita despăgubiri 

individuale (de exemplu, o compensație financiară sau rezilierea contractului), atunci când 

sunt afectați de practici comerciale neloiale, cum ar fi practicile de marketing înșelătoare sau 

agresive. În momentul de față, nivelul acestei protecții variază foarte mult pe teritoriul UE. 

 În același sens, Comisia Europeană a publicat în luna ianuarie 2018 un raport, 

[COM(2018)40], privind punerea în aplicare a Recomandării din 11 iunie 2013 a Comisiei privind 

principiile comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele 

membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația UE (2013/396/UE).  

 Raportul analizează măsura în care punerea în aplicare a recomandării Comisiei a contribuit 

la realizarea obiectivelor sale principale de facilitare a accesului la justiție și de prevenire a litigiilor 

abuzive. Raportul conține observații finale cu privire la necesitatea unor măsuri suplimentare privind 

acțiunile colective la nivelul UE.  

 În acest context, raportul ia în considerare principalul instrument al UE cu caracter 

obligatoriu care abordează acțiunile colective - Directiva privind acțiunile în încetare, [2009/22/CE], 

solicitând ca procedura privind acțiunile în încetare pentru protejarea intereselor comune ale 

consumatorilor să fie disponibilă în toate statele membre, precum și verificarea adecvării legislației 

UE în materie de protecție a consumatorilor și de comercializare din 2017. 

 La data de 27 decembrie 2017, a fost publicat ȋn Jurnalul Oficial al UE Regulamentul (UE) 

2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea 

legislației în materie de protecție a consumatorului, care se va aplica începând cu data de 17 ianuarie 

2020. Noul Regulament stabilește condițiile în care autoritățile competente desemnate de către 

statele membre ale Uniunii ca fiind responsabile cu asigurarea respectării legislației europene care 

protejează interesele consumatorilor cooperează și își coordonează acțiunile între ele și cu Comisia 

Europeană, pentru a garanta respectarea acestei legislații și pentru a asigura buna funcționare a pieței 

interne, precum și pentru a îmbunătăți protecția intereselor consumatorilor. 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180040.do?appLng=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0022
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3. Introducerea unor sancțiuni eficace pentru încălcările legislației UE privind protecția 

consumatorilor 

 Comisia Europeană consideră că autoritățile pentru protecția consumatorilor din statele UE 

nu dispun de instrumente adecvate pentru a sancționa practicile care creează „situații de prejudicii 

colective”, afectând un număr mare de consumatori de pe teritoriul UE. În prezent, nivelul 

sancțiunilor variază foarte mult de la un stat membru la altul și este adesea prea scăzut pentru a avea 

cu adevărat un efect disuasiv, mai ales în cazul societăților care desfășoară activități transfrontaliere 

și pe scară largă. 

 În baza acestor noi propuneri ale Comisiei Europene, autoritățile naționale de protecție a 

consumatorilor vor avea competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în mod 

coordonat. Pentru încălcările pe scară largă care afectează consumatori din mai multe state membre 

ale UE, amenda maximă aplicabilă va fi de 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului în 

fiecare dintre statele membre în cauză. Statele membre vor fi libere să introducă un nivel mai ridicat 

al amenzii maxime. 

 

 4. Abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate 

 În urma publicării orientărilor Comisiei Europene din septembrie 2017, „Noile avantaje 

pentru consumatori” vor actualiza Directiva privind practicile comerciale neloiale, astfel încât 

aceasta să prevadă în mod explicit că autoritățile naționale au competența de a evalua și de a lua 

măsuri în cazul practicilor comerciale înșelătoare care implică comercializarea unor produse ca fiind 

identice în mai multe state membre atât timp cât compoziția sau caracteristicile lor diferă în mod 

semnificativ. 

  

 5. Condiții îmbunătățite pentru întreprinderile din UE 

 Aceste noi propuneri vor înlătura sarcinile administrative inutile pentru întreprinderi, inclusiv 

prin eliminarea obligațiilor societăților comerciale în ceea ce privește dreptul de retractare al 

consumatorilor. De exemplu, consumatorii nu vor mai avea dreptul să returneze produsele pe care, în 

loc să le fi încercat numai, le-au utilizat deja, iar comercianții nu vor mai trebui să efectueze 

rambursarea consumatorilor înainte de a primi efectiv bunurile returnate. 

 Noile norme propuse de Comisia Europeană introduc, de asemenea, mai multă 

flexibilitate în ceea ce privește modul în care comercianții pot comunica cu consumatorii, 

permițându-le acestora să folosească formulare on-line sau chat-uri în locul email-urilor, cu condiția 

ca respectivii consumatori să poată urmări comunicările lor cu comercianții. 

 III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

 Din partea Comisiei, prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat că: „(…) Noile 

avantaje pentru consumatori propuse vizează crearea unei piețe unice mai echitabile care să aducă 

beneficii consumatorilor și întreprinderilor.  

 (…) Introducem un drept european de lansare a unor acțiuni colective în cazul în care 

grupuri de consumatori au suferit un prejudiciu, astfel cum s-a întâmplat recent, alături de garanții 

adecvate care să asigure că nu se vor comite abuzuri.  

  (…) Cei câțiva comercianți care abuzează intenționat de încrederea consumatorilor europeni 

vor fi sancționați prin aplicarea de amenzi mai mari.” 

 

 Dna. Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a 

adăugat: „(…) Într-o lume globalizată în care marile societăți comerciale au un avantaj imens în 

fața consumatorilor individuali, trebuie să echilibrăm balanța. Acțiunile de reprezentare, în 

accepțiunea europeană a conceptului, vor duce la mai multă echitate pentru consumatori, nu la mai 

multă muncă pentru cabinetele de avocatură.  

 Totodată, sancțiunile mai severe legate de cifra de afaceri anuală a întreprinderilor vor oferi 

în sfârșit autorităților de protecție a consumatorilor mijloace pentru a-i pedepsi aspru pe cei care 

trișează. A trișa nu poate fi rentabil.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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 Propunerile Comisiei Europene vor fi discutate de Parlamentul European și de Consiliul UE. 

 

 Parlamentul European a publicat un material informativ
1
 privind acest domeniu, 

subsecvent prezentării acestui pachet de propuneri de către Comisia Europeană. Materialul prezintă 

pozițiile anterioare exprimate de eurodeputați (respectiv, studii și rezoluții adoptate) în domeniul 

legiferării protecției consumatorilor de către UE. 

 La nivelul Consiliului UE funcționează Grupul de lucru pentru protecția și informarea 

consumatorului. Acest grup de lucru examinează proiectele legislative în domeniul politicii privind 

consumatorii și al protecției consumatorilor în UE, inclusiv legislația privind siguranța produselor.  

 Grupul de lucru se ocupă în principal de:  

 aspectele vizând combaterea practicilor comerciale neloiale;  

 clauzele contractuale abuzive și publicitatea înșelătoare, atât pentru situațiile pe plan intern, 

cât și pentru situațiile transfrontaliere; 

 garantarea drepturilor contractuale ale consumatorilor, inclusiv proceduri corespunzătoare 

privind obținerea de remedieri sau reparații. 

 

 IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 Instituțiile naționale de reglementare în acest domeniu sunt: ANPC (Autoritatea Națională 

pentru Protecția consumatorilor), Ministerul Justiției și Ministerul Comunicațiilor și societății 

informaționale. 

 Din anul 2008, Centrul European al Consumatorilor din România – ECC Romania, s-a 

alăturat rețelei europene ECC-Net, aflată sub egida UE, pentru a-i sprijini pe cetățenii români în 

domeniul achizițiilor transfrontaliere. Rolul ECC Romania este să ofere consultanță juridică în 

probleme de comerț transfrontalier și să încerce rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor pe care 

primite de la consumatorii români, dar și din alte state membre. 

 

V. DOCUMENTE CONSULTATE: 

 

 Comisia Europeană: Noi avantaje pentru consumatori: Comisia consolidează 

drepturile consumatorilor și respectarea acestora în UE, (11 aprilie 2018): 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_ro.htm; 

 Parlamentul European, (aprilie 2018): Revision of consumer law directives (including 

injunctions): the 'New Deal for Consumers': 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)

615672_EN.pdf; 

 Comisia Europeană, (2018): Behavioural study on the transparency of online 

platforms; 

 Parlamentul European, (2018): Revision of consumer law directives (including 

injunctions): the 'New Deal for Consumers'. 

 

 

 

Filip Clem 

18 mai 2018 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf

