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Pe scurt

Comisia Europeană a publicat rezultatele preliminare ale investigaţiei sectoriale în domeniul 

comerţului online. Concluzia: acordurile dintre distribuitori şi furnizori prin care se limitează 

geografic vânzările online ale distribuitorului ridică probleme de concurenţă. În România, o 
investigaţie similară este în desfăşurare. 

În detaliu

Ancheta sectorială lansată 

în sectorul comerțului 

online în mai 2015 a avut

scopul de a verifica

existenţa şi răspândirea 

înţelegerilor dintre 

furnizori şi distribuitori cu 

privire la geo-blocarea în

comerţul online (indiferent 

de industrie).

Geoblocarea limitează dreptul 
distribuitorilor de a vinde în
afara ţării de rezidenţă / 
spaţiului geografic alocat de 
furnizori.

Comisia Europeană a 
identificat faptul că geo-
blocarea se agreează fie 
contractual, fie verbal /
informal, şi implică bariere 
tehnice care îi împiedică pe 

consumatori să cumpere 
online din afara statului /
spaţiului geografic alocat de 
furnizori.

Răspunsurile a peste 1400 de 
comercianți din toate cele 28 
de state membre ale Uniunii
Europene arată că se recurge 
în mod frecvent la geoblocare
atât în cazul bunurilor de
consum, cât și în cel al 
conținutului digital.  

Un exemplu de geoblocare
indicat de Comisia Europeană 
este neacceptarea metodelor
de plată străine, sau chiar 
redirecționarea și blocarea 
accesului la site-ul web.

În principiu, dacă geoblocarea 
este rezultatul unui acord între
furnizori și distribuitori, astfel 
de acorduri pot restrânge

concurența şi trebuie analizate 
în detaliu din perspectiva
efectelor pe care le produc.

[Sursa:

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-922_ro.htm]

De reţinut 

Rezultatele preliminare ale
Comisiei Europene pot fi
considerate semnale de alarmă 
pentru aspectele sensibile din
punct de vedere concurenţial 
identificate. În România, se
aşteaptă ca o concluzie 
similară să fie anunţată de 
către Consiliul Concurenţei, 
care are în derulare o
investigaţie de cunoaştere a 
pieţei cu acelaşi obiect, 
comerţul online. 
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