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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să prezinte, până la sfârșitul anului 2011, o propunere legislativă 
privind utilizarea unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor în UE și 
subliniază importanța adoptării rapide a acesteia;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

3. consideră, precum Comisia, că accesul adecvat la despăgubiri pe piața internă necesită 
în același timp posibilitatea de a recurge cu ușurință la mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor, dar și existența unui sistem eficient de recurs colectiv, cele 
două elemente fiind complementare;

4. insistă asupra necesității de a garanta consumatorilor europeni un acces la sisteme de 
mecanisme alternative de soluționare a litigiilor naționale, dar și transfrontaliere, care 
să acopere și vânzarea online, aflată în plină creștere în cadrul Uniunii.

5. amintește că este important să se elimine lacunele actuale în ceea ce privește aria 
geografică acoperită de mecanismele alternative de soluționare a litigiilor în Europa; 
regretă lacunele considerabile de la nivel sectorial care persistă în majoritatea statelor 
membre, având în vedere că o acoperire sectorială permite implicarea participanților 
care cunosc mecanismele de funcționare ale sectorului;

6. propune elaborarea unei Carte europene unice care să reia principiile directoare pe 
care mecanismele alternative de soluționare a litigiilor instituite în Europa trebuie să le 
respecte și care sunt următoarele:

- independența, imparțialitatea și confidențialitatea: desemnarea mediatorilor 
profesioniști trebuie să evite posibila apariție a unor conflicte de interese; 
imparțialitatea dispozitivului se poate fonda în mod util pe principiul unei participări 
echitabile a unor personalități care să provină din asociațiile de consumatori și din 
organizațiile reprezentative ale întreprinderilor;

- competența: profesioniștii în domeniu trebuie să aibă capacitatea, instruirea și 
experiența necesară exercitării funcției; sugerează decernarea de către organismele 
certificate conform ISO 9001 a unui certificat de calitate, cu scopul de a identifica 
medierea profesionistă și de a asigura rigurozitatea metodologiei; 

- eficacitatea și rapiditatea: mediatorii profesioniști trebuie să dispună de mijloace 
suficiente (resurse umane, materiale și financiare adaptate) și să fie în măsură să 
respecte un termen limită scurt între sesizarea Curții și luarea deciziei;

- echitatea între consumatori și profesioniști în ceea ce privește informarea, 
proiectarea și procedura și contraanaliza, adică posibilitatea ca fiecare parte să își 
exprime punctul de vedere și să ia cunoștință de pozițiile și faptele prezentate de 
cealaltă;
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- gratuitatea: problema costului mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor 
trebuie rezolvată pentru a garanta atractivitatea acestei metode pentru părți; trebuie 
avut în vedere un sistem complet gratuit pentru consumator;

- libertatea și caracterul extrajudiciar: mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter facultativ, fondat pe respectarea liberei alegeri de 
care se bucură părțile pe toată durata procesului, oferindu-le acestora în orice moment 
posibilitatea de a soluționa disputa în fața unei curți; mecanismele nu trebuie în niciun 
caz să constituie o primă etapă obligatorie înainte de inițierea unei acțiuni în justiție, 
iar deciziile care decurg din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca părțile să fi fost 
informate în prealabil și să fi acceptat acest lucru în mod expres;

- proporționalitatea procedurilor, a deciziilor și a costurilor, cu scopul de a evita ca 
impactul acestora să depășească subiectul și obiectul litigiului; pentru ca 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să beneficieze, de asemenea, de utilizarea 
mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor, costurile suportate trebuie adaptate 
la dimensiunea întreprinderii;

- transparența: pe lângă punerea la dispoziție a informațiilor generale (tipuri de litigii, 
norme privind sesizarea, metode de luare a deciziilor etc.), publicarea unui raport 
anual de către fiecare persoană care acționează ca mediator trebuie să fie obligatorie;

7. invită Comisia să analizeze chiar și formularea „soluționarea extrajudiciară a litigiilor 
pentru soluționarea litigiilor referitoare la tranzacțiile și practicile comerciale în UE”, 
care este greu accesibilă din punctul de vedere al comunicării eficiente; recomandă 
simplificarea termenului, accentuarea sporită a separării dintre această fază și 
desfășurarea unui proces și clarificarea faptului că acest tip de recurs nu vizează decât 
litigiile consumatorilor; propune „rezolvarea extrajudiciară a litigiilor 
consumatorilor”, „soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor consumatorilor” sau 
„medierea litigiilor consumatorilor”;

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor naționale; încurajează, de asemenea, instituirea 
unui ghișeu unic și/sau a unui număr european unic de apel pentru a facilita accesul 
cetățenilor la sistemele de mecanisme alternative de soluționare a litigiilor disponibile 
în statul lor membru sau în alte state membre și pentru a le oferi indicații clare cu 
privire la utilizarea acestora;

9. sugerează Comisiei să creeze un portal internet european pentru mediere, multilingv, 
unde toți consumatorii să poată adresa întrebări și să se poată informa cu privire la 
modalitățile de acționare în cadrul medierii și la implicațiile acestora, la drepturile și 
obligațiile lor;

10. subliniază faptul că este esențială sensibilizarea consumatorului cu privire la existența 
mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor înainte să se producă un litigiu al 
consumatorilor; propune ca această informație „în amonte” să fie transmisă prin 
includerea unei mențiuni referitoare la posibilitatea de a recurge la mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în toate documentele contractuale, însoțită, în 
cazul profesioniștilor care au recurs la acestea, de datele de contact și de modalitățile 
de sesizare prevăzute de aceste sisteme de mecanisme; 



PA\871417RO.doc 5/5 PE467.258v02-00

RO

11. propune ca camerele de comerț, precum și celelalte organizații profesionale, să aibă 
obligația de a informa întreprinderile cu privire la existența mecanismelor alternative 
de soluționare a litigiilor, la posibilele beneficii ale utilizării acestora, în special în 
ceea ce privește posibilitățile de evitare la sursă a litigiilor judiciare sau la imaginea 
vehiculată de întreprindere și, în sfârșit, la posibilitatea pe care acestea o oferă de a 
restabili relațiile comerciale între părți, spre deosebire de o decizie arbitrală sau de 
hotărârea unei curți;

12. recomandă, drept posibil stimulent pentru întreprinderi, punerea în aplicare la nivel 
european a unei mărci a calității privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să recunoască cele mai bune practici.


