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Propunerea Comisiei şi obiectivele acesteia

Propunerea de Directivă privind drepturile consumatorilor a Comisiei Europene reuneşte 
patru părţi existente ale legislaţiei comunitare1 într-un singur instrument legislativ. Propunerea 
este rezultatul revizuirii acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor, lansat în 2004 cu 
obiectivul de a simplifica şi de a completa cadrul de reglementare existent privind protecţia 
consumatorilor. Propunerea a fost prezentată la 8 octombrie 2008 în urma unui proces de 
consultare şi a unei evaluări a impactului şi propune ca noua directivă să pună în aplicare 
principiul armonizării totale.

Obiectivele similare ale Propunerii se referă la garantarea faptului că toţi consumatorii din
cele 27 de state membre UE au încredere într-un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi că 
întreprinderile de toate mărimile sunt capabile să îşi ofere bunurile şi serviciile consumatorilor 
din cele 27 de state UE, fără prezenţa unor obstacolelor juridice inutile. În rezoluţia sa privind 
revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor2, Parlamentul European a 
confirmat cele două obiective de consolidare a încrederii consumatorilor şi de reducere a 
ezitărilor companiilor de a se implica în schimburi comerciale la nivel internaţional.

Fragmentarea legislativă inhibă participarea la comerţul internaţional atât a consumatorilor, 
cât şi a companiilor. Consumatorii se plâng adesea de faptul că li se refuză posibilitatea de a 
beneficia în totalitate de piaţa internă (în special în cazul cumpărăturilor online), deoarece 
vânzătorii care îşi desfăşoară activitatea în afara unui stat membru au de multe ori rezerve în 
ceea ce priveşte respectarea diferitelor reguli atunci când pătrund pe o nouă piaţă3, cât şi în
ceea ce priveşte asumarea riscului de a fi daţi în judecată într-un alt stat membru. Această 
situaţie s-ar putea deteriora şi mai mult odată cu punerea în aplicare a Regulamentelor 
„Bruxelles I” şi „Roma I” şi a oricăror hotărâri viitoare pronunţate de Curtea Europeană de 
Justiţie, care ar îngreuna şi mai mult condiţiile comerţului transfrontalier al bunurilor în 
statele membre ale UE4.

În timp ce majoritatea membrilor Comisiei recunosc faptul că problema fragmentării legale 
trebuie soluţionată, poziţia generală este aceea că metoda armonizării totale propusă de 
Comisia Europeană nu este, de fapt, fezabilă în această etapă, având în vedere natura şi scopul 
Propunerii. În conformitate cu Rezoluţia Parlamentului European privind revizuirea acquis-
ului în domeniul protecţiei consumatorilor şi, după cum s-a specificat deja în documentul de 
lucru IMCO din 2009, membrii comisiei preferă concepţia de armonizare totală specifică, 
limitată, aşadar, la aspectele specifice ale anumitor contracte, dar păstrând un nivel ridicat de

                                               
1 Directivele privind clauzele abuzive (93/13/CE), anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanţiile 
conexe (99/44/CE), protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă (97/7/CE) și vânzările la 
domiciliu (85/577/CE)
2 Raport referitor la Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor/ Ag-
0281/2007, prezentat de Béatrice Patrie
3 O audiere IMCO a demonstrat că întreprinderile trebuie să plătească sume iraţionale: 20 000 EUR/an/piaţă 
naţională, numai pentru costurile de conformitate legală
4 Cauza Alpenhof/Heller (C-144/09 – 24/04/2009, audiere în cadrul CEJ la 16.3.10) şi cauza Pammer/Reederei 
Karl Schlüter  (C-585/08 – 24.12.2008)
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protecţiei a consumatorilor1.

                                               
1 Document de lucru referitor la Propunerea de directivă privind drepturile consumatorilor - IMCO/6/68476 
prezentat de Arlene McCarthy
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Activităţile de pregătire ale Comisiei

1. Consultarea părţilor interesate

Comisia IMCO a organizat două audieri publice1 referitoare la propunere, în cadrul cărora a 
reieşit faptul că organizaţiile pentru consumatori erau preocupate de o posibilă scădere a 
nivelului protecţiei consumatorilor în urma armonizării totale, argumentând prin faptul că 
anumite state membre ar putea fi nevoite să renunţe la prevederile naţionale specifice. 
Companiile, pe de altă parte, au subliniat actuala fragmentare legală şi au salutat concepţia de 
armonizare totală specifică, pe care membrii comisiei au propus-o drept soluţia corectă. 
Acestea şi-au exprimat aprobarea în ceea ce priveşte acceptarea unor măsuri suplimentare de 
protecţie a consumatorilor, cu condiţia ca acestea să fie proporţionale, echilibrate şi 
armonizate în cadrul UE.

2. Schimb de opinii cu parlamentele naţionale

Comisia a organizat, de asemenea, două audieri cu parlamentele naţionale2, în conformitate cu 
noile mecanisme stabilite prin Tratatul de la Lisabona.

Reflecţii privind Propunerea

 Capitolul I – Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare

Definiţiile din articolul 2 delimitează domeniul de aplicare al Propunerii în general, precum şi 
domeniul de aplicare al diferitelor sale capitole şi prevederi. Conţinutul definiţiei stabileşte, în 
mare parte, dacă unui anumit contract i se vor aplica sau nu norme armonizate. Va trebui să se 
acorde atenţie interacţiunii dintre aceste definiţii, articolul 4 şi textul rămas.

Anumite definiţii vor trebui reformulate, pentru a garanta faptul că normele corespunzătoare
se aplică contractelor corespunzătoare, asigurând protecţia consumatorilor şi că nu va exista o 
împovărare a comercianţilor prin restricţii inutile. O serie de definiţii nu sunt satisfăcătoare 
din punct de vedere legal şi ar trebui îmbunătăţite în vederea consecvenţei şi a securităţii 
juridice.

Există un consens din ce în ce mai puternic între membrii comisiei cu privire la supunerea 
definiţiilor la o armonizare totală specifică. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că 
definiţiile armonizate vor avea un impact foarte limitat asupra pieţei interne dacă respectivele 
norme privind protecţia consumatorilor nu au fost supuse în mod simultan la o armonizare 
totală specifică. Definiţiile armonizate reprezintă doar un mijloc de atingere a unui obiectiv –
acela de a elimina obstacolele pentru piaţa internă - şi nu un obiectiv în sine.

                                               
1 2 martie 2009, 29 septembrie 2009
2 26 ianuarie 2009, 23 februarie 2010
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Pentru a spori la maximum avantajele pentru piaţa internă, este necesară o analiză care să
stabilească dacă definiţiile armonizate ale Propunerii se pot aplica la restul acquis-ului privind 
protecţia consumatorilor (şi anume la contractele pe durată limitată şi la contractele de credit 
de consum).

Un număr semnificativ de membri ai Comisiei şi de părţi interesate consideră că articolul 3
este neclar şi solicită o clarificare. Acest articol nu oferă, într-adevăr, o privire de ansamblu 
asupra domeniului de aplicare al diferitelor capitole, deoarece trebuie citit împreună cu o serie 
de alte prevederi ale Propunerii (în special articolele 2, 8, 20, 21 şi 30). Capitolul III se aplică, 
de exemplu, contractelor ipotecare negociate în afara spaţiilor comerciale (ipotecile nu sunt 
acoperite de directiva privind creditarea consumatorului) însă, din cauza multiplelor trimiteri
încrucişate, acest lucru nu este atât de clar la prima vedere. Confuzia este sporită de faptul că 
articolul 3 reglementează şi relaţia anumitor capitole/prevederi cu legislaţia comunitară 
existentă. Articolul 3 va trebui scurtat şi simplificat. Domeniul de aplicare al fiecărui capitol 
sau interacţiunea cu alte norme comunitare vor trebui tratate capitol cu capitol şi, dacă este 
necesar, prevedere cu prevedere. Probabil că acest lucru va duce la o revizie generală a 
structurii Propunerii.

Articolul 4 privind armonizarea completă este discutabil, din cauza varietăţii mari de 
contracte acoperite de Propunere şi a nivelului de protecţiei a consumatorilor propus de 
Comisia Europeană. O serie de membri ai comisiei resping această abordare şi solicită o 
armonizare totală specifică (limitată la anumite aspecte ale anumitor contracte şi asigurând, în 
acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor).

Articolul 4 va necesita clarificări cu privire la metoda în care armonizarea totală specifică ar 
trebui să se aplice contractelor acoperite doar parţial de Propunere (de exemplu contractele de 
prestări servicii excluse din domeniul de aplicare al capitolului IV, dar acoperite de capitolele 
II, în anumite cazuri III, şi V). Din punct de vedere logic, contractele excluse din domeniul de 
aplicare al unui anumit capitol, însă acoperite de alte capitole, ar trebui supuse în mod 
exclusiv armonizării totale specifice în ceea ce priveşte aspectele reglementate de aceste 
capitole. În cazul contractelor excluse din domeniul de aplicare al unui anumit capitol, statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a reglementa aspectele tratate de acel capitol după cum 
cred de cuviinţă.

Printr-o armonizare totală specifică, obstacolele pentru piaţa internă vor fi eliminate doar pas 
cu pas, lucru care nu este complet satisfăcător. Nu ar trebui, prin urmare, să excludem 
utilizarea unei clauze a recunoaşterii reciproce pentru domenii care nu sunt acoperite de 
Propunere, aşa cum a sugerat deja Parlamentul European în timpul discuţiilor referitoare la 
revizuirea acquis-ului privind protecţia consumatorilor.

Dezbaterile din cadrul comisiei au permis realizarea anumitor progrese cu privire la condiţiile 
de utilizare a armonizării totale specifice în Propunere. În pofida diferenţelor de opinie legate 
de nivelul optim al protecţiei consumatorului la care ar trebui să se ajungă la o armonizare 
totală specifică, majoritatea membrilor comisiei şi a părţilor interesate sunt de acord cu faptul 
că armonizarea totală specifică nu ar trebui nici să reducă în mod semnificativ protecţia 
consumatorilor în statele membre, şi nici să alinieze în mod sistematic normele UE la cea mai 
restrictivă/protectoare legislaţie naţională.
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 Capitolul II – Informaţii destinate consumatorilor

Informarea adecvată a consumatorilor înaintea încheierii unui contract este un principiu 
acceptat în mare parte de către membrii comisiei şi de către părţile interesate, fiind un aspect 
esenţial al protecţiei consumatorilor.

Cerinţele generale de informare cuprinse în capitolul II nu sunt noi în legislaţia comunitară (o 
combinaţie preluată din Directivele privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele 
la distanţă şi practicile comerciale neloiale), nefiind, aşadar, prea controversate, deşi diferiţi 
membri ai comisiei şi diferite părţi interesate regretă faptul că, de multe ori, cantitatea are 
prioritate în faţa calităţii atunci când vine vorba despre informarea consumatorilor.

Totuşi, având în vedere natura Propunerii şi gama largă de contracte pe care aceasta le 
acoperă, există un sentiment general potrivit căruia cerinţele generale de informare din 
capitolul II au un impact mult mai mare asupra sistemelor juridice naţionale decât măsurile 
comunitare anterioare. Va fi necesară o evaluare detaliată a implicaţiilor juridice şi practice 
ale capitolului II. O abordare general valabilă privind cerinţele de informare este, fără 
îndoială, adecvată în cazul contractelor standard de vânzări sau a contractelor de prestări 
servicii, însă nu este soluţia potrivită în cazul contractelor speciale (cum ar fi contractele
privind bunurile imobile sau contractele privind serviciile financiare, de sănătate, sociale sau 
de transport).

În sfârşit, va trebui abordată tema interacţiunii dintre capitolul II şi prevederile privind
cerinţele de informare, cuprinse în legislaţia comunitară. În acest caz, Propunerea prevede 
numai faptul că nu aduce atingere Directivei privind serviciile şi Directivei privind comerţul 
electronic. În cazul cerinţelor de informare din legislaţia comunitară, o clauză lex generalis / 
lex specialis, similară cu cea care poate fi găsită în Directiva privind practicile comerciale 
neloiale, ar oferi mai multă securitate juridică.

 Capitolul III – Informaţii destinate consumatorilor şi dreptul de retragere din contractele la 
distanţă şi cele negociate în afara spaţiilor comerciale

Dezbaterile din comisie arată că cel de-al III-lea capitol, care stabileşte norme clare în ceea ce 
priveşte cerinţele de informare şi dreptul de retragere din contractele la distanţă şi cele 
negociate în afara spaţiilor comerciale, este relativ consensual.

Un număr semnificativ de membri ai comisiei şi de părţi interesate sunt în general de acord cu 
faptul că nu are sens să avem norme diferite în fiecare stat membru privind perioada de 
retragere (data de începere, durata, metoda de calcul, expirarea, consecinţele etc.). Opinia
generală este aceea că Propunerea reprezintă o ocazie bună de a pune capăt confuziei şi de a 
elimina obstacolele pentru piaţa internă, create de actualul amestec de norme diferite. Unii 
membri ai comisiei consideră însă că anumite specificităţi naţionale nu pot fi înlocuite prin 
alte instrumente eficiente de protecţie a consumatorilor.

Atenţia comisiei a fost direcţionată asupra anumitor aspecte ale capitolului III care ar putea 
reduce protecţia consumatorilor în anumite state membre (mai ales în cazurile în care 
informarea consumatorilor a fost omisă). În mod interesant, capitolul III a fost criticat şi 
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pentru faptul că ar fi mult prea adaptat la nevoile consumatorilor. Anumiţi membri ai comisiei 
şi anumite părţi interesate consideră, de exemplu, că domeniul de aplicare al normelor privind 
contractele la distanţă şi cele negociate în afara spaţiilor comerciale este prea vast şi că 
cerinţele formale şi normele de retragere sunt prea restrictive, în special în cazul contractelor 
negociate în afara spaţiilor comerciale.

Există un consens general cu privire la necesitatea unei modificări a capitolului III, în vederea 
obţinerii unui echilibru just între interesele consumatorilor şi cele ale comercianţilor la 
distanţă sau în afara spaţiilor comerciale. Lista excepţiilor din articolul 19 trebuie să rămână 
concisă şi simplă. Este esenţial ca normele corespunzătoare să fie aplicate contractelor 
corespunzătoare, ceea ce înseamnă că trebuie să se asigure protecţia consumatorilor atunci 
când este cazul şi evitarea împovărării comercianţilor prin restricţii inutile. În mod concret, 
orice contract de la companie la consumator încheiat pe platforme electronice (precum eBay) 
se va supune şi va trebui să se supună tuturor normelor privind protecţia consumatorilor. 
Consumatorii ar putea fi nevoiţi să suporte costurile de transport numai în cazurile în care 
valoarea bunurilor nu va depăşi 50 EUR. În plus, va fi necesară găsirea unei soluţii pentru 
meseriaşii care le oferă consumatorilor, în mod obişnuit, servicii în afara spaţiilor comerciale 
sau care încheie contracte la distanţă. Va trebui introdus un anumit grad de flexibilitate în 
ceea ce priveşte data de începere a perioadei de retragere: ca regulă generală, acesta ar trebui 
să fie în momentul livrării bunurilor, însă pentru anumite modele de afaceri sunt necesare
soluţii mai practice.

Pentru a facilita comunicarea dintre comercianţi şi consumatori va fi nevoie de mai multe 
îmbunătăţiri. S-ar putea introduce, de exemplu, un specimen de text care să conţină toate 
informaţiile referitoare la retragere. Acest text ar putea fi pur şi simplu preluat ca atare de 
către consumatorii din întreaga UE.

 Capitolul IV – Alte drepturi ale consumatorilor specifice contractelor de vânzare

În cadrul comisiei s-au exprimat multe preocupări cu privire la impactul capitolului IV asupra 
protecţiei consumatorilor în statele membre. Mai mulţi membri ai comisiei şi mai multe părţi 
interesate critică armonizarea de către Comisia Europeană a garanţiei juridice pentru o lipsă 
de conformitate pe baza standardelor minime stabilite prin Directiva privind bunurile, fără a 
lua în considerare specificităţile naţionale. Concluzia generală la care au ajuns o serie de 
membri ai comisiei şi de părţi interesate este, într-adevăr, că, dacă ar fi adoptată în stadiul 
actual, Propunerea ar obliga anumite state membre să renunţe la drepturile de durată ale 
consumatorilor. Comisia Europeană a recunoscut acest lucru, deşi implicit, într-o notă 
explicativă transmisă comisiei în septembrie 2009. Comisiei i s-a atras însă atenţia asupra 
faptului că unele dintre aceste drepturi de durată nu sunt întotdeauna eficiente şi, prin urmare, 
pot fi aplicate doar rareori în instanţe.

Două chestiuni au fost menţionate în mod repetat în cadrul dezbaterilor comisiei: pe de o 
parte, ierarhia căilor de atac disponibile pentru consumator în caz de neconformitate, iar pe de 
altă parte, durata perioadei de responsabilitate a comerciantului, în caz de neconformitate.

În ceea ce priveşte ierarhia căilor de atac, problema prezintă două aspecte. În primul rând, 
într-un număr limitat de state membre, comercianţilor le stau la dispoziţie, în caz de 
neconformitate, toate căile de atac (reparaţii, înlocuiri, reduceri de preţuri şi rezilieri de 
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contracte). În al doilea rând, în Irlanda şi în Regatul Unit, consumatorul are dreptul de a 
respinge bunurile (respectiv de a rezilia contractul) imediat, dacă el poate dovedi lipsa de 
conformitate (consumatorul nu beneficiază de răsturnarea sarcinii probei în cadrul dreptului 
de respingere a regimului). Este clar că astfel de reguli nu ar fi compatibile cu ierarhia 
armonizată a despăgubirilor, stabilită de articolul 26 din Propunere.

În ceea ce priveşte perioada responsabilităţii comerciantului în cazuri de neconformitate, 
problemele sunt numeroase. O serie de state membre au stabilit o perioadă de responsabilitate 
mai lungă (în anumite ţări, aceasta se aplică tuturor produselor, în alte ţări numai materialelor 
de construcţie, iar într-un stat membru este relevantă doar în cazul produselor durabile). În 
Finlanda şi în Ţările de Jos, perioada de responsabilitate a comerciantului depinde practic de 
durata preconizată de viaţă a produsului (pe care o hotărăşte judecătorul de la caz la caz). În 
sfârşit, în Belgia, Franţa şi Luxemburg, comercianţii pot fi traşi la răspundere în cazul în care 
consumatorul descoperă un defect ascuns (major) după perioada iniţială de 2 ani (supusă unei 
perioade de prescripţie – destul de scurtă în Franţa, mai lungă în Belgia) şi în cazul în care 
consumatorul poate dovedi că defectul respectiv exista deja din momentul livrării 
(consumatorul nu beneficiază de răsturnarea sarcinii probei în cadrul regimului „vices 
cachés”). Este clar că astfel de reguli nu ar fi compatibile cu perioada armonizată de 
responsabilitate de 2 ani de la livrare, stabilită de articolul 28 din Propunere.

În cursul dezbaterilor din cadrul comisiei au fost ridicate şi alte probleme, de exemplu 
alegerea căilor de atac şi notificarea lipsei de conformitate. Un număr semnificativ de membri 
ai comisiei consideră că propunerea Comisiei Europene de a permite comerciantului să aleagă 
între reparaţie şi înlocuire (în cazul în care o lipsă a conformităţii este anunţată mai întâi de 
către consumator) ar trebui revizuită. De asemenea, potrivit opiniei generale, consumatorul nu 
trebuie obligat să îl anunţe pe comerciant privind neconformitate în termen de două luni.

În ceea ce priveşte prevederile de reglementare a livrării bunurilor şi a transferului de risc, va 
fi necesară evaluarea detaliată a impactului acestora asupra ordinii juridice interne a statelor 
membre şi a felului în care acestea care vor fi puse în practică.

Toate aceste dezbateri demonstrează că cel de-al IV-lea capitol poate fi supus unei armonizări 
totale specifice numai dacă se va putea cădea de acord asupra unui regim comun de garanţii, 
care să le ofere tuturor consumatorilor europeni un nivel de protecţie comparabil cu cel de 
care se bucură astăzi. Pentru a realiza acest lucru, drepturile consumatorilor din diferite state 
membre vor trebui analizate sub aspectul eficienţei lor pentru consumator (şi anume se va 
analiza dacă pot fi aplicate cu uşurinţă în instanţă). În acest context, sarcina probei va 
beneficia de o atenţie specială.

 Capitolul V – Drepturile consumatorilor privind clauzele contractuale

Numeroasele schimburi de opinii arată că o mare parte a membrilor comisiei şi a părţilor 
interesate sunt sceptici în ceea ce priveşte capitolul V.

Este adevărat că majoritatea membrilor comisiei şi a părţilor interesate par a fi de acord cu 
obiectivul de armonizare a clauzei generale privind condiţiile contractuale neloiale, insistând 
în acelaşi timp asupra necesităţii unei evaluări suplimentare. Totuşi, opinia generală este că 
listele negre şi gri de condiţii contractuale neloiale nu ar trebui armonizate în acest stadiu, 
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pentru a evita consecinţele negative (eliminarea condiţiilor din listele naţionale existente, 
reducerea nivelului de securitate juridică, care ar declanşa un val de litigii în UE, lipsa 
flexibilităţii etc.). S-a convenit ca statele membre să îşi poată păstra propriile liste de clauze 
contractuale neloiale, cu condiţia ca acestea să fie în conformitate cu normele clauzei generale 
şi ale pieţei interne.

Cu toate acestea, ar trebui să existe posibilitatea de interzicere a unui număr limitat de condiţii 
contractuale neloiale la nivel comunitar şi de garantare a faptului că statele membre nu pot 
menţine sau adopta prevederi naţionale divergente în acest domeniu destul de puţin armonizat. 
În lumina principiului controlului democratic deplin al Parlamentului European, propunerea 
Comisiei de a interzice condiţiile suplimentare neloiale prin comitologie nu pare să reprezinte, 
în acest moment, abordarea preferată. Noile prevederi din Tratatul de la Lisabona referitoare 
la comitologie trebuie să fie evaluate cu atenţie înainte de luarea unei decizii în acest 
domeniu.

Concluzie

În conformitate cu tratatul şi având în vedere faptul că Consiliul nu a realizat progrese 
suficiente, comisia va continua să lucreze doar pe baza Propunerii Comisiei.

În contextul dezbaterii privind protecţia consumatorilor în UE, este de o importanţă vitală ca 
eficienţa actualelor drepturi ale consumatorilor să fie îmbunătăţită, şi anume prin garantarea 
faptului că acestea sunt clare şi simple, bine cunoscute de către consumatori, comercianţi sau 
funcţionari şi, în consecinţă, aplicate în mod adecvat: conştientizarea este esenţială.

Armonizarea totală specifică va creşte în mod sigur nivelul protecţiei consumatorilor în UE. 
Cu toate acestea, vor fi necesare eforturi semnificative pentru a identifica, de la caz la caz, 
care sunt normele care trebuie armonizate în vederea asigurării funcţionării pieţei interne, 
păstrând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

În acest context, este esenţială garantarea unui nivel adecvat de conformitate între Propunere, 
cadrul comun de referinţă şi restul acquis-ului privind protecţia consumatorilor. Este lăudabil 
că, în cadrul ultimei audieri a parlamentelor naţionale, Comisia şi-a reiterat disponibilitatea de 
a asculta cu atenţie opinia Parlamentului şi de a lucra într-o manieră foarte deschisă.

În sfârşit, se va realiza o analiză suplimentară pentru a demonstra că viitoarea Directivă 
privind drepturile consumatorilor va permite, într-adevăr, tuturor părţilor interesate să 
beneficieze de piaţa internă. Parlamentul European este co-legislator şi trebuie să îşi asume 
responsabilitatea deplină pentru consecinţele acestei Directive.


