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Obligații noi în sarcina retailerilor on-line
Conform Regulamentului Parlamentului și Consiliului nr. 524/2013, începând cu 15 februarie 2016,
profesioniștii care vând produse sau servicii către consumatori prin intermediul unei platforme on-line (siteuri dedicate și/sau comerț prin e-mail) vor trebui să aducă la cunoștința consumatorilor posibilitatea
soluționării on-line a disputelor și modalitatea de accesare a platformei europene privind
reclamațiile consumatorilor.
În acest sens, profesioniștii pot informa consumatorii:

 fie prin afișarea pe pagina web a unui link către platforma on-line de soluționare a disputelor

(http://ec.europa.eu/odr), și prin indicarea unei adrese de e-mail destinată rezolvării disputelor cu
consumatorii (poate fi atât o adresa e-mail personală cât și un cont creat special în acest scop);

 fie prin includerea in mesajul de e-mail adresat consumatorilor a link-ului către platforma on-line de

soluționare a disputelor (http://ec.europa.eu/odr) și prin informarea acestora asupra platformei și a
scopului acesteia.

Totodată, profesioniștii vor include informațiile de mai sus în termenii si condițiile generale aplicabile
comerțului on-line.
Regulamentul nu prevede sancțiuni exprese pentru încălcarea obligațiilor referitoare la soluționarea on-line
a disputelor, urmând ca acesteasă fie stabilite la nivel național, conform legislației privind protecția
consumatorilor.
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