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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

La 11 octombrie 2011, Comisia Europeană a propus adoptarea unui regulament privind 
Legislația europeană comună în materie de vânzare. Obiectivul propunerii este de a 
îmbunătăți instituirea și funcționarea pieței interne prin facilitarea extinderii comerțului 
transfrontalier pentru întreprinderi și consumatori. Acest obiectiv este urmărit prin Legislația 
europeană comună în materie de vânzare, un set unitar și de sine-stătător de norme, care 
include atât dispoziții de drept al contractelor, cât și dispoziții pentru protecția consumatorilor 
în legătură cu vânzarea de bunuri sau de conținut digital și care trebuie considerată ca un al 
doilea regim opțional de drept al contractelor pe lângă legislația națională din domeniu a 
fiecărui stat membru.

Având în vedere importanța propunerii legislative pentru protecția consumatorilor în cadrul 
pieței interne, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) joacă un rol 
deosebit de important în acest sens. De aceea, ea nu transmite doar un aviz Comisiei pentru 
afaceri juridice (JURI), competentă în fond, în conformitate cu dispozițiile articolului 50 
privind procedura comisiilor asociate din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European, ci deține chiar competențe exclusive în multe domenii. 

La fel ca în cazul comisiei competente în fond, și în cazul Comisiei IMCO au fost desemnați 
doi coraportori, care au colaborat îndeaproape la elaborarea avizului (printre altele, printr-o 
audiere publică și prin comandarea unui control de calitate cu privire la evaluarea impactului 
realizată de Comisia Europeană). Datorită abordărilor diferite ale celor doi coraportori, 
prezentul proiect de aviz conține două documente: (1) amendamentele comune și (2) 
amendamentele propuse separat de fiecare coraportor. În continuare, sunt explicate pe scurt 
amendamentele comune. Apoi, cei doi raportori își prezintă justificările pentru propriile 
abordări.

2. Justificarea amendamentelor comune

Un act legislativ care reglementează drepturile și obligațiile a două părți contractante ar trebui 
să fie cât mai clar și precis. Acest lucru este valabil mai ales atunci când actul respectiv se 
referă la consumatori; ar trebui să se evite, pe cât posibil, să se lase loc unor interpretări 
diferite. De asemenea, trebuie asigurată coerența cu reglementările existente, în special 
Directiva privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, coraportorii propun o serie de 
amendamente care precizează termenii folosiți și îi adaptează la definițiile existente. Sunt 
propuse amendamente comune și în ceea ce privește conformitatea conținutului digital cu 
prevederile contractului, termenul „gratuit” și oferta de punere în conformitate în cazul 
rezoluțiunii contractului.

3. Justificarea amendamentelor propuse separat:

a) Evelyne Gebhardt

Inadecvarea instrumentelor opționale în legislația privind protecția consumatorilor
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Coraportoarea are îndoieli profunde în legătură cu caracterul adecvat al propunerii Comisiei. 
În domeniul dreptului contractelor, consumatorii au o nevoie deosebită de protecție ca urmare 
a distribuției asimetrice a informațiilor, trebuind să se bazeze pe un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. În special în domeniul 
comerțului transfrontalier online, legiuitorul european are așadar obligația de a crea 
reglementări fiabile prin armonizarea legislațiilor naționale. În trecut, acest lucru s-a produs în 
mod substanțial inclusiv prin Directiva 2011/83/UE. Un instrument opțional suplimentar, a 
cărui aplicare ar fi decisă de facto de către comerciant, ar complica situația juridică și, în 
special, ar agrava poziția consumatorilor. Potențiala incertitudine juridică în urma introducerii 
unei legislații opționale în materie de vânzare reprezintă un pericol pentru funcționarea pieței 
interne ce poate fi evitat. Coraportoarea împărtășește preocupările multor experți, conform 
cărora, din cauza lipsei jurisprudenței în domeniu, ar trece mulți ani până când Curtea 
Europeană de Justiție va oferi soluții obligatorii la aspectele legate de interpretarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare. În plus, un instrument opțional s-ar abate de la 
metoda armonizării, care a avut succes până în prezent. 

Critici la adresa evaluării de impact a Comisiei

Potrivit coraportoarei, calculul costurilor de tranzacționare și ipotezele privind încrederea 
consumatorilor cuprinse în evaluarea de impact a Comisiei sunt neconvingătoare. Astfel, de 
exemplu, nu s-a ținut seama nici de efectele de armonizare produse de recent-adoptata 
Directivă 2011/83/UE, nici de legislația privind mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor (SAL și SOL). La propunerea coraportoarei, cele două comisii competente, JURI și 
IMCO, au trimis, prin urmare, un chestionar Unității de evaluare a impactului din cadrul 
Parlamentului European, cu scopul de a supune evaluarea de impact a Comisiei unui control 
de calitate. Rezultatele au fost prezentate la 22 ianuarie 2013 în cadrul JURI și confirmă în 
mare parte îndoielile coraportoarei. Deficiențele metodologice evidențiate în analiză afectează 
într-atât relevanța evaluării de impact, încât acestea nu pot fi justificate prin faptul că nu 
există încă un model general acceptat pentru calcularea costurilor de tranzacționare. 

Armonizare minimă a aspectelor legate de garanție, serviciile conexe și conținutul digital

În consecință, coraportoarea nu poate susține propunerea Comisiei pentru o legislație 
europeană comună în materie de vânzare care să aibă un caracter opțional. Cu toate acestea, 
coraportoarea este convinsă de necesitatea unor norme europene comune în domeniul 
dreptului contractelor pentru consumatori. Ca alternativă la legislația opțională în materie de 
vânzare, coraportoarea propune astfel continuarea și finalizarea procesului de armonizare a 
legislației UE privind contractele pentru consumatori, care a avut succes până în prezent. 
După adoptarea Directivei 2011/83/UE, doar câteva domenii ce țin de dreptul contractelor 
pentru consumatori sunt modernizate prin prezenta propunere de directivă. În plus, trebuie să 
se țină seama de evoluțiile din comerțul online prin includerea contractelor de furnizare de 
conținut digital. De asemenea, coraportoarea este de părere că și serviciile conexe ar trebui să 
fie incluse din cauza legăturii lor strânse cu contractul de vânzare-cumpărare.

b) Hans-Peter Mayer

Alegerea instrumentului și necesitatea instrumentului
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La 8.11.2011, în raportul său din proprie inițiativă referitor la opțiunile de politică în 
perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi 
(P7_TA(2011)0262), Parlamentul European a pledat clar în favoarea unui instrument opțional 
adoptat prin intermediul unui regulament. Acesta a subliniat faptul că, datorită efectelor sale 
directe, numai un regulament de instituire a unui instrument opțional ar aduce beneficii 
întreprinderilor (reducerea costurilor prin evitarea conflictului de legi) și consumatorilor 
(certitudine juridică, încredere, nivel ridicat de protecție a consumatorilor). Acesta este și 
concluzia evaluării de impact a Comisiei din 11.10.2011, ale cărei calitate și credibilitate nu 
pot fi contestate, după cum demonstrează și evaluarea de impact a Parlamentului European.
Pentru coraportor este vorba de faptul că consumatorii nu pot cumpăra online în toate statele 
membre, deoarece întreprinderile nu le permit acest lucru sau le permit să cumpere doar în 
anumite state membre.
Numai după efectuarea unei tranzacții online se aplică mecanismele din aval, cum ar fi SOL și 
SAL, pentru a soluționa litigiile. Coraportorul este interesat în primul rând de o deschidere a 
pieței. Datele și faptele arată că aceasta este o problemă majoră pe piața internă.
Prin urmare, coraportorul este de părere că trebuie să se continue deschiderea pieței unice prin 
intermediul unui nou instrument și să se ofere atât consumatorilor, cât și întreprinderilor o 
posibilitate de a cumpăra și de a vinde la nivel transfrontalier cu ușurință, rapid și rentabil.

Conținutul instrumentului:
Coraportorul urmărește prin propunerile sale să obțină un text simplu și clar. El consideră că 
este important, înainte de toate, ca textul de lege să asigure un echilibru între drepturile 
consumatorilor și cele ale întreprinderilor. 
Propunerea prevede un nivel foarte ridicat de protecție a consumatorilor, care, în multe cazuri, 
depășește protecția consumatorilor din statele membre individuale. Actul propus prezintă 
avantaje nu numai pentru întreprinderi, care pot astfel opera mai ușor pe diferite piețe 
europene, ci și pentru consumatori, deoarece aceștia vor beneficia de un nivel mai ridicat de 
protecție. Coraportorul este convins că instrumentul opțional va prevala pe termen lung și va 
conduce la o stimulare pozitivă a pieței interne în interesul consumatorilor și al 
întreprinderilor.

Coraportorul este, de asemenea, de părere că obligațiile de informare nu ar trebui să fie 
excesive. Trimiterile la alte norme care există deja provoacă confuzie și ar trebui să fie 
formulate mai bine. În scopul simplificării propunerii, raportorul vizează eliminarea 
termenilor „furnizor”, „utilizator”, „prestator de servicii” și „client”. El consideră suficientă 
desemnarea părților drept „cumpărător” și „vânzător”, atât pentru vânzarea de bunuri, cât și 
pentru furnizarea de conținut digital de orice tip și, de asemenea, pentru prestarea de servicii 
conexe. Prin această modificare, pot fi simplificate aproximativ 40 de dispoziții.

Raportorul urmărește concretizarea  propunerii Comisiei. El are în vedere, în special, 
clarificarea normelor, precum și evitarea noțiunilor juridice vagi și a incertitudinii juridice 
asociate. Faptul că în unele cazuri ar trebui să se recurgă în final la CEJ nu este ceva 
neobișnuit. Raportorul presupune totuși că îmbunătățirile propuse ar reduce în mod 
semnificativ numărul unor astfel de situații. 
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Coraportorul consideră că propunerea JURI, de limitare a domeniului de aplicare la 
contractele online și la distanță, reprezintă un compromis adecvat, care ar trebui să fie 
examinat în cursul procedurii din cadrul Comisiei IMCO.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O persoană ar trebui să fie și ea 
considerată drept consumator în cazul în 
care contractul este încheiat în scopuri 
parțial circumscrise activității comerciale 
și parțial aflate în afara acesteia 
(contracte cu dublu scop), iar scopul 
comercial nu are o pondere predominantă 
în contextul general al contractului.

Or. de

Justificare

Preluarea considerentului 17 din Directiva privind drepturile consumatorilor. 

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică ce acționează în scopuri
care se încadrează în activitatea sa 
comercială, industrială, de artizanat sau 
profesională;

(e) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, care acționează în 
cadrul contractelor în scopuri ce țin de
activitatea sa comercială, industrială, de 
artizanat sau profesională, inclusiv prin 
intermediul unei alte persoane care 
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acționează în numele sau în contul ei;

Or. de

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce acționează în scopuri care nu se 
încadrează în activitatea sa comercială,
industrială, de artizanat sau profesională;

(f)  „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce acționează în scopuri care se află
în afara activității sale comerciale,
industriale, artizanale sau profesionale;

Or. de

Justificare

Definiția ar trebui să fie identică cu cea din Directiva privind drepturile consumatorilor.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „bunuri” înseamnă orice elemente 
mobile corporale, excluzând

(h) „bunuri” înseamnă orice obiect 
corporal mobil, cu excepția obiectelor 
vândute prin executare silită sau altfel, 
prin autoritatea legii; apa, gazul și 
energia electrică sunt considerate 
„bunuri” atunci când acestea sunt puse în 
vânzare în volum limitat sau în cantitate 
fixă;

Or. de

Justificare

Definiția ar trebui să fie identică cu cea din Directiva privind drepturile consumatorilor, în 
special în ceea ce privește ordinea bunurilor enumerate.
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) energia electrică și gazele naturale și eliminat

Or. de

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) apa și alte tipuri de gaze, în afară de 
cazul în care acestea sunt vândute într-un 
volum limitat sau într-o cantitate 
determinată;

eliminat

Or. de

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera m – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „serviciu conex” înseamnă orice 
serviciu legat de bunuri sau de conținutul 
digital, cum ar fi instalarea, întreținerea, 
repararea sau orice altă procesare, prestat 
de vânzătorul bunurilor sau de furnizorul 
de conținut digital în temeiul contractului 
de vânzare-cumpărare, al contractului de 
furnizare a conținutului digital sau al unui 
contract separat de servicii conexe, care a 
fost încheiat în același timp cu contractul 
de vânzare-cumpărare sau cu contractul de 
furnizare a conținutului digital, excluzând:

(m) „serviciu conex” înseamnă orice 
serviciu legat de bunuri sau de conținutul 
digital, cum ar fi instalarea, întreținerea, 
repararea sau orice altă procesare, prestat 
de vânzătorul bunurilor sau de furnizorul 
de conținut digital în temeiul contractului 
de vânzare-cumpărare, al contractului de 
furnizare a conținutului digital sau al unui 
contract separat de servicii conexe, care a 
fost încheiat în același timp sau în legătură
cu contractul de vânzare-cumpărare sau cu 
contractul de furnizare a conținutului 
digital, excluzând:

Or. de
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „prestator de servicii” înseamnă un
vânzător de bunuri sau un furnizor de 
conținut digital care se angajează să 
furnizeze unui client un serviciu legat de 
acele bunuri sau de acel conținut digital;

(n) „prestator de servicii” înseamnă un
comerciant care se angajează să furnizeze 
un serviciu conex;

Or. de

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament asumat de comerciant sau de 
un producător în favoarea 
consumatorului, în plus față de obligațiile
sale legale în temeiul articolului 106, în 
caz de lipsă a conformității, de a rambursa 
prețul plătit sau de a înlocui, a repara ori a 
efectua operații de întreținere asupra 
bunurilor sau conținutului digital în orice 
mod, în cazul în care acestea nu corespund 
specificațiilor sau oricăror alte cerințe care 
nu au legătură cu conformitatea 
menționată în certificatul de garanție sau
în reclama relevantă disponibilă în 
momentul sau înainte de încheierea
contractului;

(s) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament din partea comerciantului sau
a unui producător (denumit în continuare 
„garantul”) față de consumator, în plus 
față de obligațiile legale referitoare la 
garanția de conformitate, de a rambursa 
prețul plătit sau de a înlocui, a repara sau a 
întreține bunurile, respectiv conținutul
digital, în orice mod, în cazul în care 
acestea nu corespund specificațiilor sau
oricărei alte cerințe care nu este legată de 
conformitate din certificatul de garanție 
sau din publicitatea relevantă disponibilă 
în momentul sau înaintea încheierii
contractului;

Or. de

Justificare

Definiția ar trebui să fie identică cu cea din Directiva privind drepturile consumatorilor.
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „reparație” înseamnă aducerea sau 
readucerea bunului sau a conținutului 
digital la conformitate în caz de 
neconformitate cu contractul; 

Or. de

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera sb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „producător” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, care produce 
sau comandă producția de bunuri sau 
conținut digital, orice importator de 
bunuri sau de conținut digital pe teritoriul 
Uniunii Europene sau orice persoană 
care se prezintă ca un producător 
aplicându-și numele, marca sau alt semn 
distinctiv pe bunuri sau conținutul digital;

Or. de

Justificare

Definiție din Directiva 1999/44 CE privind vânzarea de bunuri de consum.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „suport durabil” înseamnă orice suport
care permite unei părți să stocheze 
informații care îi sunt adresate personal, 
într-un mod accesibil pentru referințe 

(t) „suport durabil” înseamnă orice
instrument care permite consumatorului 
sau comerciantului să stocheze informații 
care îi sunt adresate, într-un mod accesibil 
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ulterioare, pentru o perioadă de timp 
adecvată scopului informațiilor și care 
permite reproducerea neschimbată a 
informațiilor stocate;

pentru referințe ulterioare pentru o 
perioadă de timp adecvată, în vederea 
informării, și care permite reproducerea 
neschimbată a informațiilor stocate;

Or. de

Justificare

Definiția ar trebui să fie identică cu cea din Directiva privind drepturile consumatorilor. 
Cuvântul „personal” ar trebui totuși eliminat, altfel s-ar putea ajunge la concluzia că trebuie 
să fie vorba întotdeauna de informații adresate unei părți.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ya (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ya) „aducere gratuită la conformitate” 
înseamnă costurile necesare suportate 
pentru a aduce sau a readuce bunurile la 
conformitate, în special costul expedierii 
prin poștă, al forței de muncă și al 
materialelor.

Or. de

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 105 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care conținutul digital trebuie 
să fie actualizat ulterior de către 
comerciant, comerciantul trebuie să se 
asigure faptul că se menține conformitatea 
conținutului digital cu prevederile 
contractului, pe durata de valabilitate a 
acestuia.

4. În cazul în care conținutul digital trebuie 
să fie actualizat ulterior de către 
comerciant sau în cazul în care se 
furnizează separat părți ale conținutului 
respectiv, comerciantul trebuie să se 
asigure faptul că se menține conformitatea 
conținutului digital cu prevederile 
contractului, pe durata de valabilitate a 
acestuia.

Or. de
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Amendamentul 15
Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 109 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Declararea rezoluțiunii contractului nu 
exclude o ofertă de punere în 
conformitate.

eliminat

Or. de


