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al aceleiași mărci). Dar, după ce au fost alese 
mijloacele de plată, nu pot solicita ca sediul băncii 
să se afle în statul lor. 

Exem plu: Dacă un comerciant german acceptă 
carduri de credit și transferuri bancare pentru 
cumpărăturile efectuate pe site-ul său web, el 
trebuie să accepte plățile efectuate de un card 
de credit emis în orice țară UE și transferuri de la 
bancă înființată într-o altă țară a UE decât ei.

Cine poate oferi informații sau sprijin în 
cazurile de geo-blocare? 

Pentru orice informații privind geo-blocarea 
puteți contacta Centrul European Consumatorilor 
din România.

Fiecare stat membru al UE trebuie să 
desemneze, de asemenea, o autoritate 
competentă cu o putere de sancționare în caz de 
încălcare a reglementărilor.

Prețurile ar trebui să fie aceleași în toate 
țările UE?

Nu. Site-urile pot continua să aibă interfețe 
pentru țări diferite cu prețuri diferite. Dar, așa 
cum am menționat mai sus, consumatorii nu 
pot fi redirecționați automat către o versiune 
națională a site-ului fără acordul acestora.

Dacă vorbesc mai multe limbi și compară 
prețurile și produsele pe diferitele interfețe, 
consumatorii pot profita de ofertele valabile 
într-o altă țară în aceleași condiții ca un rezident 
al acelui stat, dar va trebui să organizeze 
singuri livrarea comenzii către statul lor 
de reședință, în cazul în care comerciantul nu 
oferă acest lucru în mod obișnuit.

Poate un comerciant să continue să 
blocheze sau să limiteze accesul la site-ul 
său?

Da, dar cu condiția justificării din motive 
legitime (nedeținerea drepturilor de proprietate 
intelectuală pentru o altă țară, costuri 
suplimentare legate de distanță, prețuri 
percepute de concurenți sau condiții diferite 
de piață, cum ar fi cererea în funcție de sezon, 
perioade de vacanță în țările UE etc.).

În cazul unei obligații legale care ar impune 
comerciantului să blocheze sau să limiteze 
accesul la site-ul său, el trebuie să explice clar 
în limba consumatorului.

Sunt comercianții obligați să accepte 
toate mijloacele de plată?

Nu, comercianții rămân, în principiu, liberi să 
aleagă mijloacele de plată pe care le acceptă. 
De asemenea, pot accepta anumite tipuri de 
carduri (de exemplu, acceptă carduri de debit 
ale unei anumite mărci și refuză cardul de credit 
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•	 limba

•	 domiciliul bancar sau țara de emitere a 
mijloacelor de plată

În același timp, consumatorii nu mai pot fi 
redirecționați automat către un site național fără 
acordul acestora.

Exem plu: Când vă conectați din România, 
trebuie să puteți consulta site-ul străin al unui 
vânzător. Acesta din urmă vă poate solicita să 
confirmați alegerea dumneavoastră de a rămâne 
pe această pagină într-o limbă străină. Dacă în 
cele din urmă decideți să verificați pagina în limba 
română, comerciantul va putea să vă înregistreze 
alegerea pentru conexiunile viitoare, dar va trebui 
să puteți reveni cu ușurință pe site-ul străin, 
dacă doriți. Doar motive legale sau de securitate 
publică vă pot împiedica să accesați o anumită 
interfață, dar vânzătorul trebuie să vă informeze 
clar despre aceste motive.

Ce bunuri și servicii devin accesibile fără 
restricții în UE?

•	 Produse noi sau folosite vândute online și 
livrate într-un stat membru: îmbrăcăminte, 
electronice, mobilier etc.

•	 Servicii digitale care nu sunt protejate de 
drepturi de autor (de exemplu, stocare de 
date, găzduire de site-uri web, etc.). 

Exem plu: Locuiți în România și vreți să vă 
găzduiți site-ul la o companie din companie 
franceză. Veți putea accesa acest serviciu și îl 
puteți cumpăra în aceleași condiții ca și cele 
aplicabile consumatorilor francezi.

•	 Servicii furnizate în țara comerciantului 
(de exemplu, cazare la hotel, evenimente 
sportive, închirieri auto, bilete la festivaluri 

de muzică sau parcuri de agrement): 
trebuie să aveți acces la aceste servicii 
în aceleași condiții ca și consumatorii din 
acel stat.

Exem plu: Împreună cu familia 
dumneavoastră, ați decis să mergeți într-
un parc de distracții din Danemarca. Familiile 
beneficiază de bilete cu reduceri, iar voi, ca și 
familiile daneze, trebuie să puteți beneficia de 
această reducere a prețurilor.

Pentru ce bunuri și servicii nu se aplică 
regulile privind geo-blocarea?

•	 Servicii de jocuri de noroc

•	 Serviciile de transport (discriminarea 
bazată pe naționalitate sau locul 
de reședință este deja interzisă în 
reglementările privind drepturile 
pasagerilor aerieni, în transportul cu 
autobuzul și cel naval și a fost introdusă 
în revizuirea Regulamentului pentru 
transportul feroviar).

•	 Servicii financiare (deja există texte 
europene pe dreptul la un cont de bază, 
SEPA etc.)

•	 Opere protejate de drepturile de autor, 
cum ar fi muzică, video la cerere, cărți 
electronice, jocuri online și servicii 
audiovizuale.

Cine are interdicție să practice geo-
blocarea?

Au interdicție în practicarea geo-blocării 
toți comercianții, de drept privat sau public, 
companiile mari sau IMM-urile, stabilite în 
UE sau într-o țară terță, dacă își desfășoară 
activitatea în UE.

Începând cu 3 decembrie 2018, Uniunea 
Europeană a interzis, în anumite condiții, geo-
blocarea. 

Consumatorii pot cumpăra bunuri și servicii 
de la un comerciant cu sediul într-o altă țară a 
UE în aceleași condiții (aceleași condiții de preț și 
livrare) ca și clienții domiciliați în țara respectivă.

Este obligat comerciantul să livreze în 
orice stat al UE?

Dacă un consumator poate comanda, 
teoretic, de pe orice site dintr-un alt stat din UE, 
comerciantul nu este obligat, în schimb, să livreze 
în România, în cazul în care nu livrează de obicei 
în această țară. Consumatorul trebuie să ridice 
comanda sau să-și organizeze propria livrare 
transfrontalieră a mărfurilor.

Exem plu: Locuiți în România și găsiți pe un 
site german un laptop la un preț foarte bun. Site-
ul afirmă că face livrări doar în Germania. Aveți 
dreptul de a comanda laptopul, dar va trebui să 
îl ridicați la sediul vânzătorului sau să solicitați 
livrarea la o adresă din Germania.

Ce înseamnă efectiv interzicerea geo-
blocării?

Consumatorii nu mai pot fi blocați sau 
restricționați în accesarea unui site sau a unei 
aplicații pentru telefonul mobil de la un comerciant 
stabilit într-un alt stat membru al UE din motive 
legate de:

•	 naționalitate

•	 locul de reședință

•	 adresa poștală

•	 adresa IP 

•	 adresa de livrare


