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Introducere şi rezumat

Propunerea unei noi Directive centrale privind drepturile consumatorilor (DDC) reprezintă 
schimbarea cea mai de perspectivă în abordarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor în 
Europa, care a fost propusă până în prezent de Comisia Europeană. Aceasta reuneşte patru 
acte legislative comunitare existente într-o singură Directivă privind drepturile consumatorilor 
şi aplică principiul armonizării complete asupra acestui act legislativ. Această prevedere vastă 
se află în contrast cu aplicarea existentă a armonizării depline a legislaţiei privind protecţia 
consumatorilor, care, cu excepţia Directivei privind practicile comerciale neloiale adoptată 
recent, este aplicată într-un mod ţintit şi se limitează la domeniul său, precum este cazul 
Directivei privind contractele de credit pentru consumatori şi noua Directivă privind protecţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de 
folosinţă a bunurilor pe durată limitată, în ambele cazuri directiva fiind însoţită de o serie de 
derogări.

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a decis să întreprindă o 
analiză a evaluării impactului, care a fost elaborată de către Comisie, pentru a se asigura dacă 
propunerea este susţinută de dovezi consistente şi să dirijeze o audiere publică formată din 
experţi şi părţilor interesate. Având în vedere marele volum de reprezentări primite de 
Comisie din partea părţilor interesate, aceasta a realizat şi o consultare online referitoare la 
întrebările cheie, pentru a oferi informaţii referitoare la activitatea sa într-un mod structurat.

Pe scurt, membrii Comisiei IMCO sunt de acord în ceea ce priveşte sprijinul lor faţă de 
obiectivele duble de creare a unei pieţe unice pentru consumatori şi afaceri, prin simplificarea
normelor privind activităţile întreprinderilor în toate cele 27 de state membre şi prin 
asigurarea un nivel crescut de protecţie a consumatorilor, atunci când acestea apelează la 
bunuri şi servicii. În timp ce aceste obiective sunt susţinute, este important să se analizeze şi 
efectele pe care le-ar avea propunerea în practică, inclusiv impactul acesteia asupra drepturilor 
şi soluţiilor de soluţionare existente, precum şi a echilibrului cu obligaţiile prevăzute în 
legislaţia naţională. Pentru a câştiga sprijin în Europa, beneficiile pe care propunerea le-ar 
aduce persoanelor interesate ar trebui demonstrate în mod clar. Prin urmare, acest document 
se încheie propunând o serie de acţiuni de urmat, care i-ar asista pe legiuitori în avansarea 
acestei propuneri.

Propunerea Comisiei şi obiectivele acesteia

Obiectivele esenţiale duble pentru piaţa internă în sectorul consumatorilor trebuie să existe 
pentru a asigura:

(i) că, consumatorii din toate cele 27 de state membre UE au încredere într-un nivel 
înalt de protecţie a consumatorilor în UE; şi 

(ii) că întreprinderile, atât cele mari cât şi cele mici, pot furniza mărfurile şi serviciile 
lor fără a întâmpina obstacole inutile, consumatorilor din cele 27 de state membre ale 
Uniunii.

Aceste obiective au fost confirmate în activitatea Parlamentului European în acest domeniu, 
inclusiv în Rezoluţia sa din 6 septembrie 2007 referitoare la Cartea verde privind revizuirea 
acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorului (raportul Patrie).
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Propunerea Comisiei de Directivă privind drepturile consumatorilor este rezultatul unei 
revizuiri a acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorului lansate în anul 2004 pentru a 
simplifica şi completa cadrul de reglementare existent privind protecţia consumatorilor. La 8 
octombrie 2008, în urma unui proces de consultare şi a unei evaluări a impactului, Comisia a 
depus o propunere de Directivă privind drepturile consumatorilor, reunind patru directive 
existente Directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 
(93/13/CEE), Directiva privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile 
conexe (99/44/CEE), Directiva privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la 
distanţă (97/7/CEE) şi Directiva privind vânzările la domiciliul clientului (85/577/CEE) într-o 
singură directivă „orizontală”, care are drept scop simplificarea şi actualizarea normele 
existente, prin eliminarea redundanţelor şi acoperirea lacunelor. Aceste schimbări ar trebui,
din punctul de vedere al Comisiei, să sporească încrederea consumatorilor şi să reducă 
reticenţa întreprinderilor faţă de comerţul transfrontalier. Această propunere se adaugă 
legislaţiei din domeniu actualizată şi revizuită, adoptată deja referitoare la protecţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de 
folosinţă a bunurilor pe durată limitată (2008/122/CEE) şi privind contractele de credit pentru 
consumatori (2008/48/CEE). 

Comisia Europeană recunoaşte în evaluarea impactului (SEC 2008/2547) că, în ciuda 
faptului că există mai multe bariere practice şi structurale în calea bunei funcţionări a pieţei 
interne a bunurilor şi serviciilor ce ajung direct de la producător la consumator (comerţ
„B2C”), cum ar fi de exemplu barierele lingvistice şi logistice, fragmentarea legislativă a 
regulilor B2C reprezintă o barieră semnificativă pentru piaţa internă şi pentru încrederea 
consumatorului în achiziţiile transfrontaliere. Comisia IMCO i-a solicitat Comisiei să prezinte 
evaluarea impactului mult mai detaliat şi să reacţioneze la o serie de vicii constatate; Comisia 
afirmă, de exemplu, că fragmentarea legislativă reprezintă o barieră semnificativă pentru piaţa 
internă, însă nu aduce nici un alt fel de dovezi care să susţină această ipoteză, în afara
sondajului Eurobarometru 2008. În plus, în momentul evaluării impactului economic pe care 
îl are propunerea, Comisia ţine cont doar de impactul cererilor privind informarea. Evaluarea 
impactului ar trebui să demonstreze de asemenea costurile şi beneficiile complete ale 
propunerii şi opţiunile alternative, inclusiv extinderea/reducerea perioadei de garanţie, durata 
perioadei de retragere, ordinea în care pot fi invocate soluţiile de soluţionare, extinderea 
domeniului de aplicare în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi cele negociate în afara 
spaţiilor comerciale, şi răspunderea directă a producătorului. În cele din urmă, Comisia nu a 
furnizat o analiză suficient de detaliată a implicaţiilor legale ale propunerii; nu a fost efectuată 
nici o evaluare adecvată a legislaţiei naţionale afectate de propunere.

Din aceste motive, principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii trebuie luate pe deplin în 
considerare. Ar fi necesar să se demonstreze pe deplin modul în care propunerea aduce o 
valoare adăugată pentru consumatori pe lângă ceea ce s-ar putea realiza doar printr-o acţiune 
individuală sau guvernamentală a unui stat membru. În continuare referitor la aceste aprecieri,
este necesar ca afirmaţia Comisiei conform căreia anumite drepturi care există în legislaţia 
internă în materie de contracte nu fac parte din domeniul de aplicare al acestei directive să fie 
mai bine clarificată; întocmai cum se aplică contractelor încheiate cu consumatorii care fac 
parte din domeniul de aplicare (a se vedea, în special, neconformitatea de la pagina 5). În 
cazul în care această afirmaţie este corectă, propunerea ar avea un impact oarecum mai redus
asupra problemei subsidiarităţii în domeniile respective afectate. Cu toate acestea, continuarea 
fragmentării pieţei implicată de reţinerea acestor drepturi ar pune sub semnul întrebării 
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caracterul adecvat al măsurilor care vizează atingerea scopurilor propunerii. Din aceste 
motive, aceasta are un impact şi asupra problemei proporţionalităţii.

În acest context general, şi în condiţiile în care există un acord larg în ceea ce priveşte 
obiectivele la nivel înalt pentru piaţa internă în domeniul consumatorilor, a fost ridicată o 
serie de aspecte cheie. 

Examinarea aspectelor cheie ale propunerii

Nivelul armonizării

Propunerea formulează principiul armonizării complete. Domeniul care face obiectul 
armonizării include normele privind informarea, dreptul de retragere din contractele încheiate 
la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale, drepturile consumatorilor care sunt specifice 
contractelor de vânzare şi clauzele contractuale abuzive din contractele încheiate cu 
consumatorii.

În raportul Patrie, Parlamentul European a subliniat faptul că armonizarea completă nu 
trebuie să conducă la un declin al nivelului de protecţie a consumatorului şi, din aceste 
motive, acesta a solicitat obţinerea unei armonizări complete, adică armonizarea completă a
anumitor dispoziţii urmează să fie decisă de la caz la caz. În plus, Parlamentul European a 
scos în evidenţă faptul că armonizarea nu trebuie să ducă la un declin al nivelului de protecţie 
a consumatorilor, precum cel care a fost atins în temeiul anumitor legislaţii naţionale.

Există puncte de vedere diferite în rândul părţilor interesate consultate de Comisia IMCO. 
Aceste puncte de vedere tind să se polarizeze în cadrul comunităţii întreprinderilor ca fiind în 
linii mari pentru, iar în grupurile de consumatori ca fiind în linii mari împotriva propunerii în 
forma sa actuală. Marea majoritate a asociaţiilor de întreprinderi sprijină armonizarea 
completă sau obiectivul obţinerii armonizării complete. Din punctul lor de vedere, aceasta va 
contribui la îmbunătăţirea modului de funcţionare a pieţei interne şi ar putea să o facă mai 
competitivă, prin diminuarea reţinerii de a efectua tranzacţii transfrontaliere, precum şi a 
sarcinii administrative şi a costurilor legate de conformare suportate de comercianţi. 
Majoritatea asociaţiilor de consumatori sprijină armonizarea minimă, susţinând că propunerea 
afectează drepturile dobândite anterior, care fac parte din acquis-ul comunitar, şi că orice 
reducere a drepturilor consumatorilor este inacceptabilă. Reprezentanţii consumatorilor sunt 
de părere că efectele armonizării complete ar fi excesive şi disproporţionate faţă de 
obiectivele formulate în propunere. 

Domeniul de aplicare

Directiva privind drepturile consumatorilor priveşte contractele referitoare la bunurile şi 
serviciile ce ajung direct de la producător la consumator (comerţul B2C). În general, toate 
contractele de vânzare sunt acoperite, adică achiziţiile făcute într-un magazin, la distanţă sau 
în afara spaţiilor comerciale. Serviciile financiare sunt acoperite doar de normele privind 
clauzele contractuale abuzive şi ipotecile sau alte împrumuturi pentru proprietăţi imobiliare 
negociate la domiciliul consumatorului prin intermediul normelor privind vânzările în afara 
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spaţiilor comerciale. În mod similar, doar normele privind clauzele contractuale abuzive se 
aplică utilizării pe durată limitată a bunurilor imobile şi pachetelor de servicii pentru călătorii.

S-a ridicat o serie de preocupări specifice referitoare la domeniul de aplicare al directivei. 
Mai mulţi reprezentanţi ai întreprinderilor au solicitat introducerea unei clauze care să 
formuleze clar faptul că tranzacţiile efectuate între întreprinderi nu intră sub incidenţa 
propunerii. Furnizorii care oferă mici împrumuturi consumatorilor au solicitat clarificări 
privind legislaţia în ceea ce priveşte aplicabilitatea acesteia sumelor sub pragul prevăzut de
Directiva privind contractele de credit pentru consumatori. Unii reprezentanţi ai 
întreprinderilor s-au arătat preocupaţi de aplicarea dispoziţiilor directivei privind contractele 
încheiate în afara spaţiilor comerciale la tranzacţiile cu o valoare redusă. Organizaţiile 
consumatorilor s-au opus excluderii produselor digitale de la aplicarea acestor dispoziţii, pe 
care au considerat-o drept un eşec de a proteja propunerea în viitor. Întreprinderile din 
domeniul digital au susţinut totuşi excluderea, afirmând că produsele cu licenţă nu ar trebui să 
fie tratate ca alte bunuri. Părţile interesate, atât din mediul de afaceri, cât şi din organizaţiile 
consumatorilor au regretat excluderea pachetelor de servicii pentru călătorii din domeniul de 
aplicare al directivei.

În general, definiţiile propuse ale „consumatorului” şi „comerciantului” au fost bine primite 
de către părţile interesate. S-au solicitat clarificări privind tratamentul acordat „utilizării 
mixte” de către persoanele fizice, care se comportă atât în calitate de consumatori privaţi, cât 
şi ca operatori comerciali. Ar putea fi introduse dispoziţii specifice pentru consumatori 
vulnerabili sau pentru organizaţiile non profit. Ar trebui continuată efectuarea analizei 
definiţiilor propuse, deoarece acestea au un impact semnificativ asupra domeniului de aplicare
al legislaţiei comunitare în domeniul comerţului B2C.

Informarea consumatorilor şi dreptul de retragere pentru contractele la distanţă şi cele 
negociate în afara spaţiilor comerciale 

În ceea ce priveşte contractele la distanţă şi cele negociate în afara spaţiilor comerciale dreptul 
de retragere este armonizat pentru o perioadă de paisprezece zile. Propunerea instituie, de 
asemenea, un formular standard de retragere. Introducerea unei metode de calcul armonizate 
pentru perioada de retragere este, în general, salutată de către diferitele părţi interesate. Câteva
organizaţii de consumatori nu au sprijinit introducerea solicitării impuse asupra 
consumatorilor de a notifica retragerea cu ajutorul unui mijloc durabil. Grupurile de 
consumatori au pus, de asemenea, sub semnul întrebării lista de derogări de la dreptul de 
retragere, cum ar fi exceptarea serviciilor care au început să fie deja prestate în timpul 
perioadei de retragere.

Punctele de vedere au fost împărţite în ceea ce priveşte extinderea perioadei de retragere în 
cazul informaţiilor lipsă; organizaţiile întreprinderilor s-au arătat preocupate faţă de 
potenţialele pierderi pe care ar putea să le suporte din cauza retragerii consumatorilor în 
perioada extinsă, în timp ce organizaţiile consumatorilor au solicitat prevederea unor sancţiuni 
mai drastice.

Neconformitatea

Propunerea menţine principiul conform căruia comerciantul este responsabil faţă de 
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consumator pentru o perioadă de doi ani, dacă marfa nu este conformă cu dispoziţiile 
contractului. Întrucât aplică armonizarea completă, propunerea ar însemna o reducere a 
perioadei de răspundere pentru o serie de state membre, care permit o perioadă mai mare de 
timp, fie de şase ani sau chiar una nelimitată precum în anumite cazuri. Unele grupuri de 
consumatori şi-au exprimat temerea că această reducere ar putea avea drept rezultat creşterea 
numărului de contracte comerciale de tipul „garanţie prelungită” care sunt vândute 
consumatorilor. Această problemă a fost examinată şi într-un studiu efectuat la solicitarea
Comisiei IMCO, care a considerat că remediile pentru consumatori sunt limitate în practică 
după perioada iniţială de şase luni, în timpul căreia sarcina probei revine comerciantului.

Mai multe organizaţii de consumatori şi de întreprinderi au solicitat introducerea răspunderii 
directe a producătorului în cadrul propunerii.

Ierarhia remediilor aflate la dispoziţia consumatorilor în cazul neconformităţii a dat naştere
unor comentarii serioase. Organizaţiile consumatorilor s-au opus cu tărie faţă de acordarea 
comerciantului a posibilităţii de a alege remediile, preferând ca posibilitatea de a alege între 
reparaţie, rambursare sau înlocuire să fie oferită în schimb consumatorilor.

Multe părţi interesate au fost extrem de preocupate din toate perspectivele faţă de lipsa de 
claritate în ceea ce priveşte dispoziţiile complet armonizate din această propunere şi 
remediile care există în general în legislaţia internă în materie de contracte, cum ar fi „dreptul 
de a respinge” din Regatul Unit şi „garanţia viciilor ascunse” din Franţa. Această problemă, 
astfel cum a fost ridicată anterior în cazul examinării principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, rămâne un punct cheie al propunerii şi necesită o analiză detaliată.

Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Propunerea actualizează dispoziţia Directivei 93/13/CEE. Aceasta se aplică clauzelor abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii, care nu au fost negociate individual, adică clauzelor 
contractuale standard. Propunerea conţine două liste de clauze abuzive. Anexa II conţine o 
listă cu clauze care sunt considerate abuzive în toate împrejurările, „lista neagră”. Anexa III 
conţine o listă cu clauze care sunt considerate abuzive dacă, comerciantul nu face proba 
contrarie, „lista gri”. Aceste liste s-ar aplica în toate statele membre şi ar putea fi modificate 
doar printr-o procedură de comitologie. 

Organizaţiile consumatorilor şi ale întreprinderilor şi-au exprimat, în mod asemănător,
preocuparea în ceea ce priveşte interacţiunea neclară dintre aceste liste complet armonizate 
şi existenţa unei jurisprudenţe, a unui ghid şi a unor practici juridice şi administrative 
divergente în statele membre. Aceleaşi preocupări au fost formulate şi în raportul 
Parlamentului European privind transpunerea şi aplicarea Directivei privind practicile 
comerciale neloiale, care cuprinde aceeaşi abordare privind listele armonizate negre şi gri. 
Grupurile de consumatori şi-au exprimat mai ales îngrijorarea faţă de pierderea nivelului 
naţional de flexibilitate din acest domeniu.

Opţiuni alternative propuse de părţile interesate

Părţile interesate au fost rugate în consultarea online să îşi exprime părerea faţă de modul în 
care propunerea Comisiei ar putea fi îmbunătăţită, precum şi alternativele preferate, în cazul 
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existenţei acestora. A fost prezentat un număr de idei care ar merita să fie în continuare 
examinate şi analizate. Unele din aceste opţiuni au legătură cu cele examinate în evaluarea 
impactului Comisiei, însă dat fiind preocupările ridicate referitoare la dovezile furnizate în 
evaluarea respectivă şi având în vedere reacţia unor grupuri de părţi interesate, aceste opţiuni 
ar trebui examinate în continuare. Opţiunile sunt:

- aplicarea unei armonizări complete, însă cu o creştere considerabilă a drepturilor 
pentru consumatori, reflectând cele mai bune practici din legislaţia existentă în 
toate statele membre pentru a asigura că nici un drept în vigoare nu este pierdut în 
nici un caz;

- aplicarea unei armonizări minime, cu o creştere considerabilă a drepturilor 
consumatorilor, reflectând cele mai bune practici din legislaţia existentă în toate 
statele membre, garantând astfel o armonizare de facto considerabilă;

- o abordare mixtă sau obiectivul obţinerii armonizării complete doar pentru cele 
mai importante elemente orizontale, cum ar fi calcularea dreptului de retragere şi 
definiţiile;

- o aşa numită abordare a „butonului albastru”, prin care dispoziţiile directivei sunt 
oferite ca un al 28-lea regim opţional pentru tranzacţiile transfrontaliere de tip 
B2C, la care consumatorul şi comerciantul îşi pot da în mod explicit acordul în 
vederea participării;

- adoptarea abordării folosite pentru Directiva privind contractele de credit pentru 
consumatori, care reuneşte completa armonizare cu o flexibilitate semnificativă a 
statelor membre în ceea ce priveşte alternativele de reglementare pe care acestea 
le pot pune în aplicare; sau

- reţinerea celor patru directive existente, urmând ca fiecare să fie revizuită 
individual în funcţie de necesitate, şi mai multă concentrare asupra punerii în 
aplicare, a educaţiei consumatorilor şi a sensibilizării acestora.

Acţiune de urmat

Acest document a revizuit problemele ridicate de părţile interesate şi analizele efectuate de 
Comisia IMCO în cadrul activităţii desfăşurate până în prezent. Este evident că există un 
acord considerabil privind obiectivele de facilitare a accesului pentru întreprinderi şi de 
garantare a încrederii consumatorilor în piaţa internă, în mod deosebit împotriva recidivării 
crizei economice actuale. Cu toate acestea, întrebări fundamentale rămân în ceea ce priveşte
cea mai bună modalitate de realizare a acestor obiective în practică. Din aceste motive este 
necesar să se întreprindă în continuare următoarele activităţi:

- clarificarea relaţiei dintre dispoziţiile complet armonizate din directiva propusă şi 
remediile generale aflate la dispoziţie în legislaţia naţională în materia 
contractelor;

- analizarea de către Comisie împreună cu statele membre a efectelor practice ale 
propunerii asupra drepturilor consumatorilor în fiecare stat membru;

- clarificarea interacţiunii dintre proiectul de propunere şi legislaţia comunitară 
existentă, în mod special, Directiva privind practicile comerciale neloiale, 
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Directiva privind comerţul electronic, Directiva privind serviciile şi 
Regulamentul Roma I şi cu cadrul comun de referinţă propus;

- o evaluare ex-post a Directivei privind practicile comerciale neloiale pentru a 
analiza aplicarea armonizării complete unei directive vast orizontale;

- continuarea activităţii desfăşurate de către Comisie privind evaluarea impactului,
pentru a analiza pe deplin şi pentru a demonstra în mod clar beneficiile şi 
costurile acestei propuneri şi abordările alternative prezentate; şi 

- un dialog între părţile interesate, care să fie sprijinit în comun de Parlament şi de 
Comisie, pentru a se ajunge la un consens referitor la măsurile care sunt necesare 
pentru a aduce beneficii practice comune întreprinderilor şi consumatorilor 
deopotrivă.


