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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Cartea verde privind revizuirea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei 
consumatorilor
(2007/2010(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea verde privind revizuirea acquis-ului comunitar în domeniul 
protecţiei consumatorilor (COM(2006)0744) şi Culegerea de legi comunitare în domeniul 
consumului – analiză comparativă1,

– având în vedere legislaţia comunitară în vigoare în domeniul protecţiei consumatorilor, 
comerţului electronic şi dezvoltării societăţii informaţiei,

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind „dreptul contractual european şi 
revizuirea acquis-ului: calea de urmat”2, Rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 privind 
dreptul contractual european3, şi Rezoluţia sa din iunie 2007 privind încrederea 
consumatorilor în mediul digital,

– având în vedere audierea publică privind revizuirea acquis-ului comunitar în domeniul 
protecţiei consumatorilor europeni, care a avut loc la Parlamentul European în 10 aprilie
2007,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi 
avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, precum şi cel al Comisiei pentru 
afaceri juridice (A6-0000/2007),

A. având în vedere că 48 % din comercianţii cu amănuntul sunt pregătiţi să efectueze 
tranzacţii transfrontaliere, dar că numai 29 % le realizează efectiv; având în vedere, de 
asemenea, că 43 % din comercianţii cu amănuntul consideră că vânzările transfrontaliere 
se vor majora în cazul în care dispoziţiile legilor care guvernează tranzacţiile cu 
consumatorii vor fi aceleaşi în întreaga Uniune Europeană4;

B. având în vedere că jumătate din europeni (50%) au rezerve mai mari faţă de achiziţiile 
transfrontaliere decât cele la nivel naţional; că peste două treimi (71%) consideră că este 
mai dificilă rezolvarea anumitor probleme în cazul achiziţiilor transfrontaliere, precum 
reclamaţiile, returnarea bunurilor, reducerile de preţ sau garanţiile5;

C. având în vedere că obiectivul principal al acestei revizuiri îl reprezintă în realizarea unei 
veritabile pieţe interne a consumatorilor, asigurând un echilibru între un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor şi competitivitatea întreprinderilor; având în vedere astfel 
necesitatea unei abordări echilibrate, care nu opune interesele consumatorilor intereselor 
actorilor economici;

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109
3 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 247.
4 Atitudinea întreprinderilor faţă de vânzările transfrontaliere şi protecţia consumatorilor, Eurobarometru, 
decembrie 2006.
5 Protecţia consumatorilor pe piaţa internă, Eurobarometru, septembrie 2006.
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D. având în vedere necesitatea simplificării şi armonizării diferitelor directive comunitare, 
dată fiind fragmentarea reglementării existente; având în vedere, de asemenea,
necesitatea modernizării legislaţiei comunitare în domeniul protecţiei consumatorilor, 
pentru a ţine cont de evoluţia rapidă a pieţei, în special de apariţia unor noi tipuri de 
tranzacţii, mai ales a comerţului electronic şi licitaţiilor online;

E. având în vedere că, pentru mărirea încrederii europenilor în piaţa internă, este necesară 
asigurarea unei mai bune siguranţe juridice, atât pentru consumatori, cât şi pentru agenţii 
economici, precum şi asigurarea aplicării efective a legislaţiei în vigoare;

F. având în vedere oportunitatea păstrării anumitor norme naţionale de care consumatorii se 
declară deosebit de ataşaţi, în special deoarece acestea le conferă un nivel de protecţie 
deosebit de ridicat sau care corespund unor tradiţii specifice; având în vedere, de 
asemenea, necesitatea adoptării unei abordări prudente în domeniul armonizării, ţinând 
seama de puţina libertate de mişcare de care dispune legiuitorul comunitar privind 
punerea în practică a directivelor bazate pe o armonizare maximă, precum directiva
privind practicile comerciale neloiale,

I. Domeniul de aplicare a revizuirii acquis-ului

1. preconizează includerea în domeniul acestei revizuiri a directivei privind comerţul 
electronic, precum şi a directivelor privind serviciile financiare la distanţă, creditul de 
consum, şi privind practicile comerciale neloiale, în măsura în care toate aceste directive 
interacţionează şi reprezintă fiecare o parte a dispozitivului european de protecţie a 
consumatorilor;

II. Abordare legislativă generală

1. Alegerea abordării mixte

2. îşi exprimă preferinţa pentru adoptarea unei abordări mixte, şi anume a unui instrument 
orizontal combinat cu necesitatea unei acţiuni verticale, care ar trebui să asigure coerenţa 
legislaţiei existente, regrupând un anumit număr de probleme comune pentru toate
directivele; consideră că anumite aspecte rămân totuşi specifice unor anumite domenii şi 
că se impune menţinerea directivelor sectoriale;

2. Domeniul de aplicare a instrumentului orizontal

3. consideră că instrumentul orizontal trebuie aplicat în modul cel mai extins tuturor 
contractelor încheiate cu consumatorii, fie că este vorba de tranzacţii naţionale sau 
transfrontaliere, pentru evitarea introducerii unui nou element de complexitate, prin 
impunerea consumatorilor regimuri juridice diferite, în funcţie de natura tranzacţiei;

3. Gradul de armonizare

4. reaminteşte că demersul armonizării nu trebuie să producă o reducere a nivelului 
protecţiei consumatorilor asigurat de anumite dispoziţii naţionale;

5. sugerează ca instrumentul orizontal să se bazeze pe principiul armonizării maxime, în 
măsura în care acest instrument nu implică decât concepte şi reguli asupra cărora s-a 
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obţinut acordul total, în interesul comun al consumatorilor şi agenţilor economici;

6. sugerează ca instrumentele sectoriale să se bazeze pe principiul armonizării minime, cu 
excepţia celor care au fost deja adoptate în baza armonizării maxime, ca de exemplu 
directiva privind practicile comerciale neloiale;

7. preconizează ca, în ceea ce priveşte domeniile nearmonizate, consumatorul să beneficieze
de dispoziţii imperative ale legii aplicabile în ţara sa de domiciliu, fără a se aduce 
atingere aplicării convenţiilor internaţionale privind conflictul de legi, şi în special a 
Convenţiei de la Roma din 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale, denumită Roma I;

III. Conţinutul instrumentului orizontal

1. Definiţiile consumatorului şi profesionistului

8. consideră că definiţiile „consumatorului” şi „profesionistului” nu sunt coerente nici în 
legislaţia comunitară, nici în legislaţiile naţionale şi că o clarificare a acestor noţiuni în 
instrumentul orizontal este esenţială, în măsura în care acestea determină câmpul de 
aplicare al dreptului privind consumul;

9. consideră esenţială necesitatea definirii drept „consumator” a tuturor persoanelor fizice 
care acţionează în scopuri neincluse în cadrul activităţii profesionale a acestora; în mod 
similar, consideră la fel de necesară definirea ca „profesionist” a tuturor persoanelor care 
acţionează în cadrul activităţii lor profesionale;

10. se declară în favoarea extinderii protecţiei consumatorilor la încheierea de contracte între 
persoane fizice, în cazul în care una dintre părţile contractante acţionează prin intermediul 
unui profesionist, pentru a beneficia de competenţele tehnice şi juridice ale 
intermediarului respectiv;

2. Clauza generală de bună credinţă şi corectitudine

11. se opune introducerii unei clauze generale de bună credinţă şi corectitudine aplicabilă 
contractelor de consum în instrumentul orizontal, aceste concepte trebuind definite la 
nivel european, în cadrul mai general al dreptului contractual european;

3. Clauzele abuzive

3. Domeniul de aplicare

12. consideră oportună, în anumite cazuri, aplicarea regulilor privind clauzele abuzive n 
legătură cu clauzele care fac obiectul unei negocieri individuale, în vederea protejării 
consumatorilor care nu deţin aceleaşi cunoştinţe privind piaţa ca şi profesioniştii;

3.2 Listă de clauze

13. consideră că, pentru mărirea încrederii consumatorilor în piaţa internă, ar trebui instaurat 
un dispozitiv mai protector, conservând în acelaşi timp o marjă de flexibilitate, cu trei 
tipuri de clauze, şi anume clauzele interzise (lista neagră), clauzele presupuse abuzive 
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(lista gri) şi alte clauze, prin care consumatorul ar putea demonstra caracterul abuziv, pe 
calea unei acţiuni în justiţie;

3.3 Sfera de apreciere a caracterului abuziv

14. subscrie la ideea de extindere a aprecierii caracterului abuziv la toate clauzele centrale ale 
contractului, inclusiv a celor care se referă la obiectul principal şi la stabilirea preţului;

4. Efecte contractuale ale neasigurării de informaţii

15. consideră că, în această etapă, stabilirea unei reglementări generale în materie este 
complexă, ţinând seama de caracteristicile fiecărui contract;

5. Dreptul de retragere

5.1 Durata şi modalităţile de calculare a termenului

16. subliniază necesitatea unei unificări a modalităţilor de calculare a termenului, cu 
privilegierea modului de calcul calendaristic, pentru consolidarea siguranţei juridice a 
tranzacţiilor; consideră la fel de necesară stabilirea momentului iniţial de calculare a 
termenului ca momentul în care consumatorul este în măsură să îşi exprime acordul liber 
şi informat, şi anume când consumatorul se află în posesia bunului;

17. consideră totuşi că durata termenului nu poate fi unificată, având în vedere că termenele 
răspund unor obiective diferite care justifică durate variabile, şi ţinând cont de existenţa
unor tradiţii diferite în statele membre, de care acestea se declară ataşate;

5.2 Modalitatea de exercitare a dreptului de retragere

18. subliniază că încrederea consumatorului în piaţa internă va spori în cazul în care 
instrumentul orizontal prevede posibilitatea consumatorilor de a retrage din contract prin 
toate mijloacele, cu obligaţia probării retragerii sale, oricând aceasta va fi necesar; 
consideră, de asemenea, că instrumentul orizontal trebuie să afirme lipsa obligaţiei 
consumatorilor de a suporta costuri suplimentare, altele decât taxele directe de returnare a 
bunurilor;

6. Introducerea măsurilor de soluţionare contractuale generale

19. consideră că introducerea unor măsuri de soluţionare contractuale generale depăşeşte 
cadrul acestei revizuiri, în măsura în care acest concept este de competenţa dreptului 
contractual european;

20. preconizează, cu toate acestea, introducerea acţiunii de grup („collective redress”), 
măsură de soluţionare specifică reglementării litigiilor de masă în domeniul dreptului de 
consum;

7. Reguli specifice privind vânzarea bunurilor de larg consum

7.1 Tipuri de contracte care urmează să fie acoperite

21. nu consideră oportună stabilirea de reguli privind vânzarea de bunuri de larg consum prin 
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contracte referitoare la furnizarea conţinutului digital, întrucât acestea fac obiectul unei 
reglementări specifice şi că software-urile sunt distribuite în baza licenţei de exploatare şi 
nu sunt vândute ca atare;

7.2 Bunuri de ocazie vândute la licitaţii publice

22. propune excluderea acestui aspect din domeniul de aplicare a instrumentului orizontal şi 
menţinerea posibilităţii statelor membre de a prevedea că noţiunea de bun de larg consum 
nu include bunurile de ocazie vândute prin licitaţii publice; preconizează totuşi adoptarea 
de reguli specifice pentru licitaţiile online;

7.3 Definirea noţiunii de livrare şi reglementarea transferului de risc

23. consideră că noţiunile de livrare şi de reglementare a transferului de risc sunt strâns 
legate; de aceea propune includerea în instrumentul orizontal a unei definiţii comune a 
noţiunii de livrare, ca reprezentând momentul în care consumatorul preia în mod fizic 
posesia asupra bunurilor, cu excepţia cazului în care părţile contractante au convenit 
altfel, stabilind transferul de risc în momentul livrării;

7.4 Conformitatea bunurilor

24. consideră că instrumentul orizontal ar putea prelungi în mod util termenele referitoare la 
neconformitate cu durata perioadei de imobilizare a bunului în vederea reparării; 
consideră, de asemenea, că instrumentul orizontal ar putea prevedea o prelungire a 
termenului de garanţie cu o perioadă calculată începând cu data reparării;

25. subliniază totuşi că instrumentul orizontal nu ar trebui să includă reguli specifice pentru 
bunurile de ocazie, pentru a se respecta regulile adoptate de statele membre în baza 
propriilor tradiţii juridice;

7.5 Sarcina probei

26. propune extinderea principiului prezumţiei discutabile pe întreaga durată a termenului 
legal de garanţie, ca urmare a dificultăţii, pentru un consumator, de stabilire a unui defect, 
în timp de profesioniştii dispun de mijloace tehnice sau financiare adecvate;

7.6 Măsuri de soluţionare

7.6.1 Ordinea în care pot fi invocate modalităţile de despăgubire

27. consideră că instrumentul orizontal i-ar putea permite consumatorului să aleagă în mod 
liber între modalităţile de despăgubire disponibile în caz de executare defectuoasă,  
rezilierea contractului de vânzare fiind rezervată neexecutării integrale a contractului sau 
încălcărilor deosebit de grave ale contractului;

7.6.2. Notificarea lipsei conformităţii

28. consideră oportună eliminarea de către instrumentul orizontal a divergenţelor existente 
care în prezent reprezintă surse de confuzie;

7.6.3 Angajarea directă a responsabilităţii producătorului în cazul neconformităţii
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29. consideră că nu este adecvată introducerea în instrumentul orizontal a responsabilităţii 
directe a producătorilor în cazul neconformităţii;

7.7 Garanţii comerciale

30. subliniază că ansamblul aspectelor privind garanţia comercială (conţinut, transfer, 
limitare) nu se datorează unei încadrări legale, ci principiului libertăţii contractuale; 
consideră în consecinţă că aceste aspecte nu trebuie să facă parte din instrumentul 
orizontal; 

IV. Cartea verde şi dreptul contractual european

31. insistă asupra faptului că dreptul european privind consumul trebuie să se integreze în 
mod coerent în teoria generală a dreptului contractual; consideră totuşi că acest fapt nu 
justifică amânarea revizuirii acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor, pentru a 
ţine cont de calendarul de elaborare a dreptului contractual european;

V. Aplicarea efectivă a dreptului de consum

32. subliniază necesitatea asigurării eficacităţii dreptului de consum, pentru restabilirea 
încrederii consumatorilor în piaţa internă; 

33. încurajează Comisia să amelioreze dispozitivele existente de protecţie a consumatorilor şi 
să monitorizeze aplicarea corectă şi respectarea normelor în vigoare;

34. solicită statelor membre să întărească cooperarea între autorităţile naţionale responsabile 
pentru aplicarea dreptului de consum şi să faciliteze acţiunile judiciare şi extrajudiciare,
pentru a permite consumatorilor exercitarea drepturilor lor la nivel european;

35. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Contexte - problématique

Le Livre Vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'initiative 
"mieux légiférer", en simplifiant et en complétant le cadre réglementaire existant dans le but 
de parvenir à la mise en place d'un véritable marché intérieur des consommateurs.

Le Livre Vert est également au cœur d'un vaste chantier engagé en faveur des 
consommateurs. A ce titre, votre Rapporteure partage l'idéal que celui-ci exprime: être en 
mesure de dire aux citoyens européens, à l'issue de l'exercice, "où que vous soyez dans 
l’Union européenne, la situation ne change pas, vos droits essentiels restent les mêmes".

La révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et les 
travaux conduits sur le Droit européen des contrats comportent des liens directs. Cette 
contrainte introduit un élément de complexité dans l’exercice du Livre Vert, mais ne justifie 
pas, pour autant, le report de la révision pour tenir compte du calendrier, pour le moins 
imprécis, de l’élaboration du droit européen des contrats. Il faut cependant garder à l’esprit 
que certains concepts relèvent du droit général des contrats (bonne foi, recours...).

Un certain nombre des constats opérés par la Commission ne sont pas contestables et 
justifient, à eux seuls, la nécessité de la révision. L’évolution rapide du marché, avec, en 
particulier l’apparition de nouveaux modes de transactions commerciales tel le commerce 
électronique, a rendu partiellement obsolète la législation existante. 

Le Livre Vert comporte à cet égard une incohérence qu’il importe de souligner. En effet, il 
exclut du champ de la révision la directive "commerce électronique". Votre Rapporteure 
préconise l’inclusion de ce texte, mais également des directives sur les services financiers à 
distance, le crédit à la consommation, et les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure 
où ceux-ci font partie du dispositif européen de protection des consommateurs.

Par ailleurs, la fragmentation de la réglementation, du fait, notamment, de la marge de 
manœuvre laissée aux États membres lors de la transposition, génère des incohérences et des 
divergences dans les droits et obligations des parties à la transaction commerciale.

Une modernisation de ce corpus juridique est donc indispensable afin de contribuer au 
développement du marché intérieur, en fournissant aux consommateurs comme aux 
opérateurs économiques une plus grande sécurité juridique.

Cependant, l'application effective du droit de la consommation demeure un problème majeur, 
non abordé dans le Livre Vert.

La meilleure façon de rétablir la confiance des consommateurs et des opérateurs économiques 
est d’assurer l’efficacité du droit. En effet, si les consommateurs sont réticents à contracter en 
dehors de leur pays de résidence, cela tient principalement à leur peur de ne pas être en 
mesure de faire valoir leurs droits en cas de litige. Il est donc primordial de s'assurer qu'une 
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meilleure exécution et une meilleure application soient mises en œuvre.

II. Approche législative

1. Le choix de l'approche mixte

Le souci de clarification et de mise en cohérence impose l’adoption d’un cadre juridique 
horizontal regroupant les questions communes à l’ensemble de la protection des 
consommateurs. Cet instrument horizontal comporte également l’avantage de la flexibilité: 
afin de faire face aux nouvelles conditions du marché, il sera plus simple et plus rapide de 
procéder à la révision de cet instrument unique qu’au réexamen de multiples directives.

Pour autant, certaines questions demeurent sectorielles et ne peuvent relever d’un instrument 
commun. Le maintien d'une approche verticale s’impose alors.

Votre Rapporteure recommande donc une approche mixte.

2. Champ d’application de l’instrument horizontal

Pour votre Rapporteure, l’instrument horizontal doit s’appliquer de la manière la plus large à 
l’ensemble des contrats de consommation, qu’il s’agisse de transactions nationales ou 
transfrontalières.

En effet, imposer au consommateur des régimes juridiques différents en fonction de la nature 
de la transaction irait à l'encontre de l’objectif de la révision en introduisant un nouvel 
élément de complexité.

3. Degré d’harmonisation

A l'heure actuelle, la législation communautaire sur la protection des consommateurs est 
présidée par le principe de l’harmonisation minimale, qui permet aux États membres 
d'imposer des niveaux de protection plus élevés que ceux prévus par les directives.

Il n'est en aucun cas admissible, pour un consommateur, de renoncer à une règle plus 
protectrice qui lui été jusqu'alors accordée. De plus, les vertus de l'harmonisation maximale ne 
sont pas avérées. En effet, l’adoption trop récente de la directive "pratiques commerciales 
déloyales", seul exemple de ce type d'harmonisation, empêche un recul suffisant permettant 
de constituer un élément utile d'appréciation. 

C'est pourquoi votre Rapporteure propose d'adopter une approche combinée. L'instrument 
horizontal serait basé sur une harmonisation maximale tandis que les outils sectoriels 
demeureraient fondés sur un principe d’harmonisation minimale, à l’exception des directives
déjà adoptées sur la base de l'harmonisation maximale, telle la directive relatives aux 
pratiques commerciales déloyales. Dans un premier temps, on peut décider de rester 
"modeste" en se limitant aux sujets sur lesquels se dégage un réel consensus, soit parce que 
cela correspond à une nécessité objective du marché, soit parce qu’il n’y a pas de divergence 
réelle entre les règles nationales.
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Cette approche conduit inévitablement à la question du régime juridique applicable au secteur 
non totalement harmonisé. Dans un souci de protection du consommateur, votre Rapporteure 
vous propose la formule suivante: "sans préjudice de l’application des conventions 
internationales relatives au conflit de lois, et en particulier de la convention de Rome I, le 
consommateur bénéficie des dispositions impératives de la loi de son lieu de résidence 
habituelle."

III: Contenu de l'instrument horizontal

1. Définitions du consommateur et du professionnel

Votre Rapporteure préconise l'inclusion dans la définition du consommateur, des seules 
personnes physiques agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

En effet, l'écartement systématique des personnes morales de cette notion se justifie par 
l'objectif de clarté poursuivi. Il convient d’adopter des critères aussi objectifs que possible: la 
"taille" de l’entreprise est une notion susceptible de trop d’interprétation. Votre Rapporteure 
privilégie l'approche négative de la finalité de l’accord, puisque celle-ci semble prévaloir, tant 
en droit communautaire que dans les législations nationales.

Le consommateur n’étant protégé que dans le cas où il contracte avec un professionnel, votre 
Rapporteur préconise une définition simple et claire de cette notion, mettant fin à la 
multiplicité des termes utilisés (vendeur, fournisseur, distributeur). A cet égard, il n’est pas 
nécessaire de distinguer selon la nature de l’activité exercée (commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale), dès lors que cette activité est pratiquée à titre professionnel. Il va sans 
dire que le professionnel peut être une personne physique ou morale.

De plus, votre Rapporteure considère que les contrats entre particuliers doivent être 
considérés comme des contrats de consommation dès lors que l’un des co-contractants agit 
par l’intermédiaire d’un professionnel. En effet, lorsqu'un particulier fait appel à un 
mandataire professionnel dans le but de bénéficier de ses compétences techniques et 
juridiques, il est logique que son co-contractant soit protégé de la même manière que s’il 
passait un contrat avec un professionnel.

2. Les clauses abusives

Champ d’application

Actuellement, les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne s’appliquent 
qu’aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. 

Votre Rapporteure estime que, dans certains cas, il pourrait être nécessaire de protéger le 
consommateur à l’égard de clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Certes, la 
liberté contractuelle doit demeurer le principe, mais le consommateur n’est pas toujours apte à 
mesurer la portée de ses engagements face à un professionnel doté d’une compétence 
technique. 
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Listes

La liste annexée à l’actuelle directive est purement indicative et fait donc l’objet 
d’interprétations différentes selon les États membres. Afin de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, votre Rapporteure préconise l'instauration d’un 
dispositif, flexible, plus protecteur:

- Clauses interdites: courte liste de clauses caractérisant les déséquilibres contractuels les plus 
importants.

- Clauses présumées abusives: liste de clauses dont le professionnel pourrait démontrer le
caractère non abusif.

- Autres clauses: toutes autres clauses dont le consommateur pourrait démontrer le caractère 
abusif par la voie d'une action en justice.

Portée de l’appréciation du caractère abusif

Votre Rapporteure recommande l'extension de l’appréciation du caractère abusif à toutes les 
clauses centrales du contrat, y compris celles portant sur l’objet principal et l’appréciation du 
prix. En effet, certains contrats d’assurance, par exemple, comportent des clauses d’exclusion 
de garantie dont le caractère abusif peut être écarté en vertu des dispositions actuelles, car 
cette garantie constitue justement l’objet du contrat.

4. Le droit de rétractation

Durée et modalités de calcul

Votre Rapporteure préconise une unification des modalités de calcul du délai, en optant pour 
le calcul calendaire (incluant les jours fériés dans la mesure où ils sont différents selon les 
États membres).

Il convient également de fixer de façon non équivoque le point de départ du délai. Votre 
Rapporteure propose de fixer ce point de départ au moment où le consommateur est en 
mesure de donner un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire lorsqu'il a le bien entre les 
mains.

En revanche, votre Rapporteure estime que la durée du délai ne semble pas pouvoir être 
unifiée. Les États membres ont, en cette matière, des traditions différentes auxquelles ils se 
déclarent attachés. Par ailleurs, les délais répondent à des objectifs différents qui justifient 
certainement des durées variables. En matière de vente à distance, il s’agit de permettre au 
consommateur de se déterminer sur un bien qu’il n’a pas eu entre les mains au moment de 
contracter, alors que dans l’hypothèse du démarchage à domicile, il s’agit de l’autoriser à 
revenir sur une décision qui aurait pu être prise par surprise.

Modalité d’exercice
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Des divergences importantes existent entre les États membres et entre les directives (simple 
écrit, lettre recommandée, retour de la marchandise). Par ailleurs, certaines pratiques 
entravant l’exercice du droit de rétractation tendent à se développer (obligation d'obtenir un 
numéro de retour avant de renvoyer les articles, obligation d'envoi dans l'emballage d’origine 
non endommagé…). Enfin, le développement des nouvelles technologies plaide pour que 
l’envoi d’un simple courriel suffise à l'expression de la rétractation.

De l'avis de votre Rapporteure, la confiance du consommateur dans le marché intérieur sera 
grandement renforcée si l’instrument horizontal prévoit que celui-ci puisse se rétracter par 
tout moyen, à charge pour lui d’apporter la preuve de sa rétractation.

5. Vente des biens de consommation

Définition de la notion de livraison et réglementation du transfert du risque

Actuellement, la question de savoir qui assume le risque et le coût de la détérioration du bien 
vendu est réglée de façon différente selon les États membres. Pour certains, le risque passe à 
la charge de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, pour d’autres, le transfert du 
risque s’opère au moment de la livraison.

Votre Rapporteure propose d’inclure ces deux questions de manière conjointe dans 
l’instrument horizontal. Afin d'apporter une protection adéquate au consommateur, votre 
Rapporteure estime que la livraison doit s’entendre comme le moment où le consommateur 
prend physiquement possession des biens, sauf si les parties en ont convenu autrement; Le 
transfert du risque s’opérant au moment de la livraison. 

Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non-conformité

Votre Rapporteur estime qu'il n'est pas pertinent que l'instrument horizontal introduise la 
responsabilité directe des producteurs pour non-conformité. En effet, la directive relative à 
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a fait l’objet d’une 
transposition très récente dans certains États membres et l’on ne dispose pas du recul 
nécessaire pour apprécier la pertinence de modifications éventuelles. 

Par ailleurs, l’introduction de la responsabilité directe du producteur semble soulever nombre 
de difficultés juridiques, dont certaines relèvent du droit des contrats (comme la remise en 
cause de l’effet relatif des contrats).


