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Introducere

Adoptarea Directivei 94/47/CE, precum şi dezvoltarea de către sector a autoreglementării a 
avut drept consecinţă o scădere semnificativă  a numărului de reclamaţii privind utilizarea 
tradiţională a bunurilor imobile pe durată limitată.

Cu toate acestea, de la adoptarea Directivei 94/47/CE, au fost create rapid noi produse de 
vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, acest lucru datorându-se parţial intenţiei de 
sustragere de la lege.  Acest fapt a dus la numeroase reclamaţii venite din partea 
consumatorilor întrucât nivelul ridicat de protecţie al consumatorilor acordat de directiva 
privind utilizarea pe durată limitată a bunurilor imobile nu se aplică în cazul acestor produse 
noi şi conferă o reputaţie negativă sectorului tradiţional al bunurilor imobile cu drept de 
utilizare pe durată limitată.

Parlamentul European a adoptat în 2002 o rezoluţie prin care solicita Comisiei să înainteze o 
propunere pentru a soluţiona problemele legate de astfel de produse noi. După un proces de 
consultare şi după evaluarea impactului, Comisia a emis, în iunie 2007, o propunere de 
revizuire a Directivei 94/47/CE. Această propunere include, de asemenea, produse de vacanţă 
cu drept de utilizare pe termen lung, garantându-se astfel un nivel de protecţie ridicat pentru 
consumatori.

Anumite probleme cu care se confruntă în prezent consumatorii vor fi de asemenea parţial 
abordate de noua legislaţie existentă UE, mai ales în ceea ce priveşte Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale. Cu toate acestea, această directivă nu a fost transpusă 
sau pusă în aplicare corect de anumite state membre. În plus, prezenta revizuire a acquis-ului 
în domeniul protecţiei consumatorilor preconizează crearea unui instrument orizontal care să 
stabilească dispoziţiile generale privind protecţia consumatorilor. În mod ideal, revizuirea 
Directivei 94/47/CE ar trebui să aibă loc după adoptarea unui instrument orizontal. Cu toate 
acestea, Comisia a hotărât că, dat fiind caracterul urgent al problemelor cu care se confruntă 
consumatorii nu mai poate aştepta până la introducerea unui instrument orizontal. Deşi 
acquis-ul în domeniul protecţiei consumatorilor a fost revizuit, o armonizare totală ar trebui 
urmată în ceea ce priveşte revizuirea Directivei 94/47/CE.

Utilizarea bunurilor imobile pe durată limitată

Sectorul privind utilizarea pe durată limitată a bunurilor imobile a avut beneficii considerabile 
în urma Directivei 94/47/CE şi autoreglementării; majoritatea agenţilor economici fără 
scrupule şi-au încetat activitatea în acest sector. În consecinţă, este esenţial să se facă o 
distincţie clară între sectorul tradiţional privind utilizarea pe durată limitată a bunurilor 
imobile, pe de o parte, şi industria privind produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe 
termen lung, pe de altă parte.

Produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung

Majoritatea reclamaţiilor consumatorilor sunt legate de aceste produse de vacanţă noi, cum ar 
fi cluburile de vacanţă cu tarife preferenţiale. Prin urmare, reglementarea acestui sector este 
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imperios necesară, pentru a se oferi consumatorilor un nivel de protecţie ridicat, precum şi 
pentru a stopa lezarea reputaţiei întreprinderilor care operează corect pe piaţă.

Teme de discuţie

Observaţii generale

Prioritatea cheie pentru raportor este asigurarea unui echilibru între un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor şi posibilitatea industriei de a se dezvolta în Europa. Prin natura sa, 
sectorul privind dreptul de utilizare pe durată limitată a bunurilor imobile se referă în special 
la cazurile transfrontaliere. Prin urmare, este esenţială o armonizare totală.

Trebuie reţinut faptul că nu va fi posibil ca toate produsele noi să fie grupate într-o definiţie 
clară fără a reglementa neintenţionat celelalte sectoare. În consecinţă, statele membre au 
obligaţia de îmbunătăţi transpunerea şi aplicarea legislaţiei comunitare.

În beneficiul discuţiilor ulterioare în cadrul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, raportorul ar dori să ridice probleme care solicită o consideraţie specială. În 
funcţie de felul în care dezbaterea evoluează în cadrul comisiei şi de lucrările tehnice 
desfăşurate în cadrul Consiliului, acestea, sau alte probleme ulterioare rezultate din 
deliberările comisiei , ar putea constitui obiectul amendamentelor din partea raportorului.

Domeniul de aplicare (articolul 1)

Articolul 95  reprezintă baza legală a acestei propuneri care asigură tuturor consumatorilor din 
UE protecţie egală, de exemplu, în ceea ce priveşte dreptul de retractare. Cu toate acestea, în 
articolul 1 alineatul (2) statelor membre li se dă posibilitatea să aplice dispoziţiile de drept 
intern privind dreptul de retractare. Aceste derogări de la principiul armonizării totale creează 
incertitudine atât pentru consumatori cât şi pentru sectoare. În consecinţă, articolul 1 alineatul 
(2) ar trebui eliminat. Această abordare este de asemenea susţinută de Parlamentul European 
în raportul său din proprie iniţiativă privind acquis-ul în domeniul protecţiei consumatorilor 
(Raportul Patrie).

Definiţii (articolul 2)

Definiţiile utilizate în această directivă ar trebui să fie cât mai cuprinzătoare pentru a evita  ca 
apariţia noilor produse proiectate să se sustragă directivei şi nu ar trebui să se aplice 
produselor în mod neintenţionat.

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Utilizarea  bunurilor imobile pe durată limitată

Reducerea cu un an a perioadei de utilizare a bunurilor imobile ar putea cuprinde tranzacţii 
care nu se intenţionează a fi incluse în domeniul de aplicabilitate, cum ar fi rezervarea unei 
camere în prealabil la un hotel, acest lucru solicitând plata în avans. Unele hoteluri oferă 
sisteme de cupoane cu o valabilitate de peste un an. Prezentarea acestui lucru în domeniul de 
aplicabilitate al directivei privind utilizarea pe durată limitată a bunurilor imobile nu este de 
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dorit.

Această definiţie nu ar trebui să includă produse cum ar fi rezervările la un hotel. Deşi 
Comisia exclude această definiţie conform expunerii sale de motive, acest lucru nu este clar în 
articolele din cadrul propunerii. În opinia raportorului, expresia „cu titlu oneros” nu exclude 
rezervările la hotel din domeniul de aplicare a prezentei directive

Expresia „cazare” are o semnificaţie mult mai largă decât era prevăzut. Din punct de vedere 
juridic, este mai bine să se utilizeze „bunuri mobile şi imobile în mod repetat.”

Articolul 2 alineatul 1 litera (d) Schimb

Un contract de schimb este prin natura sa un contract auxiliar. Prin urmare, termenul „a 
modifica” este considerat incorect.

Articolul 2 alineatul (1) litera (g) Contract auxiliar

Cum noţiunea „subordonat” nu este termenul juridic corespunzător pentru a descrie aceste 
tipuri de contracte, raportorul ar sugera să fie înlocuit cu termenul „raportat la”.

Informaţii precontractuale şi publicitate (articolul 3)

Articolul 3 alineatul (2)

Obligaţia sectoarelor de a oferi informaţii „concise şi precise” consumatorilor are un grad mai 
mare de incertitudine şi ar putea duce la un număr prea mare de informaţii către consumatori, 
iar acest lucru nu-i va ajuta să facă o alegere mai bună.

Articolul 3 alineatul (3)

De vreme ce articolul 3 alineatul (3) este neclar şi pare a nu fi necesar, raportorul ar dori să fie 
eliminat.

Articolul 3 alineatul (4)

Oferindu-i-se consumatorului posibilitatea de a face  o alegere „liberă” privind cerinţele 
lingvistice, ar putea avea drept consecinţă ca o alegere să fie impusă consumatorului. 
Comercianţii care nu deţin informaţii în toate limbile comunitare ar putea să încerce sa îi 
convingă pe consumatori să accepte limba folosită de comerciant. Formulările din cadrul 
articolului 4 al Directivei 94/47/CE ar putea constitui o opţiune mai bună. 

Contractul (articolul 4)
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Articolul 2 face diferenţă între contractele principale şi contractele auxiliare. Prin urmare 
raportorul ar dori să sugereze împărţirea articolului 4 în două părţi, „contractele principale” 
făcând parte din articolul 4, iar contractele auxiliare din articolul 5 (nou).

Articolul 4 necesită clarificări suplimentare. 

Dreptul de retractare (articolul 5)

Articolul 5 alineatul (1)

Claritatea este necesară în ceea ce priveşte lungimea perioadei în care consumatorul dispune 
de drept de retractare (zilele calendaristice)  

Articolul 5 alineatul (2)

Pentru a clarifica informaţiile cerute, comerciantul ar trebui să furnizeze o listă de control 
clară.

Este surprinzător faptul că articolul 4 alineatul (2) prevede că paragrafele anexelor vor face 
parte integrantă din contract, dar că atât alineatul (2) cât şi alineatul (3) de la articolul 5 oferă 
o soluţie atunci când o parte integrantă din contract lipseşte. Opinia raportorului este că un 
contract din care lipseşte o parte integrantă ar trebui declarat nul şi neavenit.

Articolul 5 alineatul (5)

Raportorul susţine interdicţia asupra depozitelor şi ar dori să extindă interdicţia şi asupra 
oricărei plăţi în avans. Prin urmare articolul 5 alineatul (5) ar trebui eliminat, pentru a evita 
accesul comercianţilor fără scrupule care sunt interesaţi doar în semnarea contractelor şi în 
obţinerea rambursării pentru anumite costuri, care nu sunt clar definite şi care diferă de la un 
stat membru la altul.

Plăţi în avans (articolul 6)

Aşa cum s-a menţionat anterior, contractele de schimb sunt în mod substanţial diferite de 
contractele privind produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen 
lung. Prin urmare extinderea interdicţiei asupra plăţilor în avans pentru aceste produse nu pare 
a fi adecvată.

Piaţa de revânzare pare să atragă comercianţii fără scrupule care solicită sume considerabile 
de bani pentru servicii care deseori sunt supraestimate. Scopul acestei directive ar trebui să fie 
acela de a reglementa activitatea agenţilor de revânzări în mod corect şi ar trebui introdusă 
interdicţia efectuării oricărei plăţi înainte de vânzarea propriu-zisă. Raportorul consideră că 
agenţii care se ocupă de revânzări ar trebui să opereze în baza principiului „plata în funcţie de 
rezultat”.
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Rezilierea contractelor auxiliare (articolul 7)

În opinia raportorului, contractele de credit încheiate pentru achiziţionarea produsului de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată sau pe termen lung, cu o a terţă parte, ar trebui 
reziliat fără nicio penalizare, dacă consumatorul îşi exercită dreptul de retractare din 
contractul principal.

Revizuirea (articolul 13)

Având în vedere faptul că propunerea privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei 
consumatorilor nu va fi încheiată înainte de a doua jumătate a anului 2008, ar fi mai bine dacă 
prima evaluare a acestei directive ar avea loc înainte ca dezbaterea asupra revizuirii acquis-
ului în domeniul protecţiei consumatorilor să se încheie.

Anexe
Anexa I litera (g)

Informaţiile care trebuie să fie furnizate par a fi greoaie şi nu avantajează în mod obligatoriu 
consumatorul, fiind lipsite de importanţă în ceea ce priveşte decizia de achiziţionare.

Anexa I litera (p)

Aceasta  impune sarcini în plus asupra întreprinderilor care au subscris la un cod de conduită 
voluntar, iar relaţia între informaţia de care consumatorul are de fapt nevoie pentru decizia de 
cumpărare şi informaţia care este solicitată nu este clară.

Anexa V

Trebuie dezbătute, de asemenea,cerinţele privind explicaţiile, în caz de schimb, cum ar fi, de 
exemplu, precizarea taxelor de întreţinere, de vreme ce nicio astfel de plată nu este solicitată 
într-o tranzacţie de schimb.

Alte aspecte

Realizarea unei armonizări totale este esenţială în vederea garantării unui nivel ridicat de 
protecţie în toate statele membre. Transpunerea Directivei 94/47/CE de către unele state 
membre a condus la apariţia unor probleme în rândul consumatorilor.. Mai mult decât atât, 
este nevoie de o mai bună punere în aplicare a directivei de către statele membre. 

Relaţia cu dreptul internaţional privat

Unele probleme cu care s-au confruntat consumatorii pot fi abordate în cazul în care 
consumatorii au dreptul de a intenta proces în ţara de rezidenţă. Prin urmare, judecătorul 



DT\693041RO.doc 7/7 PE396.726v02-00

RO

competent ar trebui să fie judecătorul din ţara de rezidenţă a consumatorului şi să aplice 
legislaţia statului membru unde a fost semnat contractul. Pentru a ca acest lucru să fie posibil 
baza juridică ar trebui de asemenea să includă articolul 65.

Prag

Rezervările la hotel şi alte produse pe care această directivă nu intenţionează să le 
reglementeze ar putea să nu se încadreze în domeniul de aplicare al acestei directive dacă s-ar 
aplica un prag atât pentru contractul principal cât şi pentru unele contracte auxiliare,cum ar fi, 
de exemplu, suma de 300 de euro.
Spre deosebire de contractele principale, contractele de schimb nu solicită angajamente 
financiare substanţiale pe termen lung. În consecinţă, dreptul la retractare şi interdicţia asupra 
depozitelor nu ar trebui extinsă asupra contractelor de schimb care se situează sub prag.

Sistem de înregistrare

Atât consumatorii cât şi operatorii care se confruntă cu litigii ar beneficia de un sistem 
european de înregistrare. Un astfel de sistem ar trebui organizat şi aplicat de sectoare, cu 
sprijinul Comisiei. Acesta ar trebui să ofere consumatorilor un fond de garantare în cazul în 
care compania dă faliment. Aceste sisteme există deja pentru operatorii din domeniul 
transporturilor şi ar fi logic să se creeze un sistem similar pentru sectorul privind produsele de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung.
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