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Ref.: Petiţia nr. 0875/2008, adresată de Per Gustav Åke Gustafsson, de naţionalitate 
suedeză, privind asigurarea bărcilor de agrement în Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care locuieşte în Spania, prezintă problemele grave pe care le-a întâmpinat cu 
întreprinderea de asigurări spaniolă MAPFRE după ce o furtună a afectat barca de agrement 
înmatriculată în Suedia a fiicei acestuia. Petiţionarul consideră că întreprinderea de asigurări 
se face vinovată, în soluţionarea cererii de despăgubiri, de nerespectarea dispoziţiilor 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii şi solicită, prin urmare, Parlamentului European examinarea chestiunii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Directiva Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii apropie actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor 
membre privind clauzele abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor şi un 
consumator. 

Clauzele contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii 
nu sunt reglementate de dispoziţiile prezentei directive. 

Directiva se aplică numai clauzelor contractuale care nu s-au negociat individual. Se 
consideră întotdeauna că o clauză nu s-a negociat individual atunci când a fost redactată în 
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prealabil, iar, din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenţa conţinutul 
clauzei, în special în cazul unui contract de adeziune.

În conformitate cu directiva, o clauză contractuală care nu a fost negociată individual se 
consideră ca fiind abuzivă în cazul în care, în contradicţie cu cerinţa de bună credinţă, 
provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din 
contract, în detrimentul consumatorului.

Anexa conţine o listă orientativă şi neexhaustivă a clauzelor care pot fi considerate 
abuzive. Litera (q) din această anexă, de exemplu, se referă la clauzele care au ca obiect sau 
ca efect „excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a introduce acţiuni în 
justiţie sau de a exercita orice altă cale de atac, în special prin solicitarea consumatorului să 
sesizeze exclusiv o curte de arbitraj care nu este reglementată de dispoziţiile legale, 
restricţionând în mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia lui sau impunându-i sarcina 
probei care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la 
contracte.”

Statele membre aveau obligaţia să pună în aplicare actele cu putere de lege şi actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1994, 
iar dispoziţiile directivei se aplică tuturor contractelor încheiate după această dată.

După transpunerea directivei în legislaţia naţională, curţilor de justiţie ale statelor membre le 
revine responsabilitatea verificării dacă o clauză contractuală care nu a fost negociată 
individual se consideră ca fiind abuzivă, în conformitate cu principiile prevăzute în directivă, 
adică dacă, în contradicţie cu cerinţa de bună credinţă, provoacă un dezechilibru semnificativ 
între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.
În plus, cu singura excepţie a asigurării de răspundere civilă auto, care este obligatorie de 
mulţi ani, în conformitate cu legislaţia europeană, în toate statele membre, directivele 
referitoare la asigurări nu reglementează conţinutul exact al poliţelor de asigurare şi nici nu 
stabilesc condiţii specifice. 
În final, pe baza competenţelor care îi revin în temeiul tratatului, Comisia nu are capacitatea 
de a interveni într-o dispută între un cetăţean şi un furnizor de servicii financiare.


	770970ro.doc

