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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Republicii Austria referitor 
la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat
al Bundesratului
din 1 decembrie 2011

în conformitate cu articolul 23g alineatul 1 din constituția Austriei și cu articolul 6 din 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

COM(11) 635 final
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
Legislația europeană comună în materie de vânzare
(60696/UE XXIV. PC)

„A. Aviz motivat

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Expunere de motive

La 11 octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de regulament privind 
Legislația europeană comună în materie de vânzări. Acest nou set de norme este destinat 
contractelor de vânzare-cumpărare transnaționale. El reprezintă o nouă legislație în materie 
contractuală, pentru care părțile contractuale pot opta în mod liber, servind drept al 28-lea 
sistem, alături de cele 27 de legislații naționale în materie contractuală ale statelor membre.
Obiectivul Comisiei Europene este acela de a facilita cu ajutorul acestui instrumentar opțional 
soluționarea litigiilor transnaționale, în special în domeniul canalelor de comercializare 
moderne și, astfel, al tranzacțiilor comerciale online. Pe cât de salutară este această aspirație, 
pe atât de îndoielnic pare instrumentul ales pentru realizarea acesteia.

După cum indică avizul nefavorabil pentru actul pieței comune legat de această propunere, 
coexistența unor regimuri de reglementare diferite nu asigură atingerea gradului de securitate 
juridică care în dreptul privat austriac este asigurat încă de la crearea de către legiuitorul 
austriac a Codului civil austriac, adică de 200 de ani. Pericolul insecurității juridice cauzat de 
Legislația europeană în materie de vânzări are la bază, pe de o parte, o marja limitată de 
reglementare care nu permite reglementarea anumitor aspecte ale raportului juridic. Prin 
urmare, în pofida aplicabilității Legislației europene comune în materie de vânzări, 
problemele legate de capacitatea de a încheia tranzacții juridice sau de reprezentare ar trebui 
clarificate în conformitate cu sistemul juridic național relevant. În consecință, în viitor, 
practicienii dreptului se vor confrunta nu numai cu două legislații, adică cea a partenerului 
contractual și propria legislație, ci și cu o a treia. Acest trio ne face să ne temem de posibile 
„seisme și conflicte” în zona de întâlnire dintre legislația națională și legislația europeană în 
materie de vânzări. 

Argumentul Comisiei Europene conform căruia instrumentul opțional ar constitui parte a 
legislației naționale a statelor membre și ar fi inclusă ca atare în cadrele de reglementare ale 
statului membru în cauză nu poate fi acceptat. Un regulament european nu constituie legislație 
națională, ci rămâne legislație europeană. Mai mult decât atât, instrumentul opțional ca regim 
contractual alternativ necesită omiterea unei părți din legislația națională. 
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Pe de altă parte, setul de norme cuprinde și numeroși termeni nedefiniți care în mod 
independent, și astfel în ultimă instanță, trebuie interpretați de către CJUE. Acest proces și, 
prin urmare, asigurarea clarității juridice va dura ani întregi, fiind însoțită de un risc ridicat al 
costurilor, ceea ce îngreunează accesul la justiție. Valoarea adăugată pentru practicienii 
dreptului, promisă de propunerea unei legislații opționale în materie de vânzări, trebuie să fie 
extrem de redusă. Dimpotrivă, ne așteptăm ca insecuritatea juridică menționată să determine o 
creștere a costurilor de tranzacționare.

În plus, în propunerea de regulament au fost incluse domenii care erau deja prezente în 
versiunea inițială a directivei privind drepturile consumatorilor la care însă s-a renunțat 
înainte de a fi adoptate, ca urmare a opoziției masive din statele membre. Astfel, directiva 
cuprindea inițial un capitol referitor la clauzele contractuale abuzive. Ca urmare a situației lor 
inițiale diferite și astfel a nevoilor de reglementare aferente, sistemele de drept ale statelor 
membre sunt, în pofida existenței unei directive – ce-i drept minim armonizate –, foarte 
diferite. În acest domeniu, unificarea nu se poate realiza prin consens. Dispozițiile eliminate 
din acest motiv din directiva privind drepturile consumatorilor au fost transferate acum, fără 
nicio modificare, în propunerea privind o Legislație europeană comună în materie de vânzări.

În cazul propunerii privind o Legislație europeană comună în materie de vânzări nu este vorba 
despre un set de norme obligatorii, întrucât, în cele din urmă, este condiționată de decizia 
părților contractuale în favoarea acestei legislații opționale în materie de vânzări; în schimb ar 
trebui să ne temem că consumatorii sau IMM-urile dezavantajați din punct de vedere 
structural, pentru care se aplică, de asemenea, dreptul contractual în cazul în care încheie 
contracte cu o întreprindere mare, nu au nicio posibilitate de a influența această alegere.

În momentul creării măsurilor europene vizând creșterea numărului de tranzacții 
internaționale ar trebui abordată problema de fond a acestui domeniu. Rezultatele 
Eurobarometrului din luna martie a acestui an sunt clare: nu este vorba despre sistemele 
juridice diferite, ci despre probleme reale precum barierele lingvistice întâmpinate frecvent, 
teama de înșelătorie, problemele legate de livrare sau probleme concrete. Problemele apărute 
în cazul defecțiunilor unui produs livrat descurajează consumatorii să încheie tranzacții 
internaționale. Și în cazul întreprinderilor, sistemele juridice diferite reprezintă într-o mai 
mică măsură un obstacol în calea angajării în activități economice transfrontaliere.
Dimpotrivă, pentru întreprinderi considerentele economice generale joacă un rol decisiv. 

În încheiere trebuie subliniat faptul că, din perspectiva jurisprudenței referitoare la societățile 
cooperative europene (a se vedea în acest sens CJUE, C-436/03), capacitatea articolului 114 
din TFUE de a oferi o bază juridică legislației opționale în materie de vânzări pare mai mult 
decât îndoielnică. Articolul 114 din TFUE nu ar trebui să constituie temeiul creării unor 
„instrumente de reglementare paralele” în domeniile care în prezent țin de competența statelor 
membre. Întrucât în cazul unui instrument opțional nu este vorba despre o măsură de 
armonizare legislativă, ar trebui să se apeleze la articolul 352 din TFUE care, spre deosebire 
de articolul 114 din TFUE, necesită întrunirea unanimității în Consiliu. 

Chiar dacă un regulament european trebuie aplicat în mod direct în statele membre, el nu 
reprezintă legislație națională, ci concurează cu aceasta. În cele din urmă, instrumentarul 
opțional nu vizează modificarea normelor naționale, ci, dimpotrivă, punerea la dispoziție a 
unui sistem juridic paralel pe deplin armonizat. În această privință există însă și pericolul 
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frânării armonizării în teritoriile în care crearea unor dispoziții obligatorii comune sub forma 
directivelor sau a regulamentelor privind protecția consumatorului pare absolut necesară. În 
acest sens, atragem atenția asupra dispozițiilor rudimentare privind conținuturile digitale, 
prevăzute de Legislația europeană comună în materie de vânzări.

Sistemul de drept privat austriac, în special ABGB și aprecierile sale consacrate în opinia 
comună (opinio iuris) a cetățenilor, nu contravine absolut deloc îndeplinirii obiectivelor 
urmărite prin propunere. Din acest motiv, în locul unui instrument opțional ar trebui elaborate 
măsuri de consolidare a încrederii la nivel european, care să contracareze obstacolele reale în 
calea tranzacțiilor internaționale. Prin urmare, propunerea prezentată de către Comisie nu 
îndeplinește cerințele principiului subsidiarității, deoarece aceasta nu este necesară pentru 
atingerea obiectivelor și, în plus, nu s-a dovedit faptul că prin crearea unei a 28-a legislații în 
materie contractuală s-ar putea asigura o valoare adăugată.

În principiu, în ceea ce privește susținerile Comisiei privind respectarea principiului 
subsidiarității, trebuie subliniat că aceste susțineri, bazate pe criterii cantitative și calitative 
concrete, ar trebui să reprezinte consecințele modificărilor propuse. Comisia se mulțumește 
însă să anunțe un câștig imens pentru întreprinderi rezultat din costurile de tranzacționare 
rezultate, fără însă a specifica posibilele costuri suplimentare pentru consumatori. Pagubele 
economice totale potențiale pe care propunerea le-ar putea genera ca urmare a complexității 
juridice ridicate ar trebui, de asemenea, menționate de către Comisie pentru a conferi 
credibilitate evaluării impactului. Numai astfel evaluarea impactului ar reprezenta un temei 
valabil pentru evaluarea conformității propunerii cu principiul subsidiarității.”


