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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind drepturile consumatorilor – capitolele IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0614),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0349/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 decembrie 20091,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                                       
1 Nepublicat încă în JO. 
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AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind drepturile consumatorilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europeneprivind funcționarea Uniunii 
Europene, în special articolul 95114 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinarăstabilită la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(...)
(37a) Principalele dificultăți întâmpinate de consumatori și principala sursă a disputelor 

cu comercianții sunt legate de cele mai multe ori de livrarea de mărfuri, de 
exemplu atunci când mărfurile sunt pierdute sau deteriorate în timpul 
transportului sau livrarea are loc cu întârziere, respectiv este incompletă. Prin 
urmare, este oportun să se armonizeze normele naționale privind livrarea și 
transferul riscurilor.

(37b) În cazul în care comerciantul nu își îndeplinește obligația de a efectua livrarea, 
consumatorul ar trebui să îi solicite acestuia, pe un suport durabil, să efectueze 
livrarea în termen de cel puțin șapte zile și să îi comunice intenția sa de a rezilia 
contractul în cazul în care livrarea nu are loc. Se consideră că rezilierea a avut loc 
dacă, la expirarea acestui termen, livrarea nu a fost efectuată. În cazul în care 
plata a fost efectuată de către consumator, acesta are dreptul la rambursarea plății 
în termen de șapte zile de la reziliere, fără ca acest lucru să aducă atingere 

                                                       
* Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; 

părțile de text eliminat sunt marcate cu caractere barate.
Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat 
cu caractere cursive; părțile de text eliminat sunt marcate cu caractere barate.

2 JO C , , p. .
3 JO C , , p. .
4 JO C , , p. .
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dreptului său la despăgubiri. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a
adopta sau menține dispoziții legale naționale referitoare la alte măsuri corective 
ce pot fi aplicate în cazul în care livrarea nu este efectuată în termenul stabilit de 
consumator, pentru a oferi astfel consumatorului un nivel mai ridicat de protecție. 

(38) În contextul vânzărilor de bunuri de consum, livrarea acestora poate fi efectuată în 
diferite moduri. Numai o normă de la care se poate face derogare în mod liber va 
putea asigura flexibilitatea necesară pentru a ține cont de aceste variații. 
Consumatorii ar trebui să fie protejați împotriva oricărui risc de pierdere sau 
deteriorare a bunurilor pe parcursul transportului efectuat de comerciant sau 
comandat de acesta. Norma introdusă cu privire la transferul riscurilor nu ar trebui să 
se aplice în cazul în care consumatorul întârzie în mod nejustificat luarea în posesie a 
bunurilor (de exemplu, în cazul în care bunurile nu sunt ridicate de consumator de la 
oficiul poștal în termenul stabilit de acesta din urmă). În aceste condiții, 
consumatorul ar trebui să suporte riscul pierderii sau al deteriorării bunului după data 
de efectuare a livrării stabilită de comun acord cu comerciantul.

(39) Comerciantul ar trebui să fie responsabil față de consumator în cazul în care bunurile 
nu sunt conforme cu contractul. Bunurile ar trebui să fie considerate conforme cu 
contractul în cazul în care acestea îndeplinesc anumite condiții referitoare, în 
principal, la calitățile bunurilor. Calitatea și performanța la care consumatorii se pot 
aștepta, în mod rezonabil, vor depinde, printre altele, de starea bunului: nou sau uzat, 
precum și de durata preconizată de valabilitate a acestuia. Un bun este considerat a 
nu fi conform cu contractul și în situația în care se livrează alt produs decât cel 
comandat sau atunci când cantitatea livrată este mai mică decât cea convenită. 

(39a) În cazul în care un bun nu este conform cu contractul, consumatorul ar trebui să 
aibă dreptul să solicite ca bunul să fie readus, în mod gratuit, la starea prevăzută 
în contract, el având posibilitatea de a alege fie repararea, fie înlocuirea bunului 
sau, în lipsa acestor măsuri, să aibă dreptul la o reducere a prețului sau la 
rezilierea contractului.

(40) Consumatorul poate să solicite inițial vânzătorului să repare bunul sau să îl 
înlocuiască, cu excepția cazului în care aceste despăgubiri ar fi imposibile sau 
disproporționate. Ar trebui să se determine în mod obiectiv dacă o despăgubire este 
disproporționată. O despăgubire ar fi disproporționată în cazul în care ar impune, 
în comparație cu o altă despăgubire, costuri nerezonabile. Pentru a stabili dacă 
aceste costuri sunt nerezonabile, se va determina dacă costurile unei despăgubiri 
ar fi mult mai mari decât costurile unei alte despăgubiri. În cazul în care bunul nu 
este conform cu contractul, consumatorul ar trebui, în primul rând, să aibă 
posibilitatea de a solicita comerciantului să aleagă între repararea bunului sau 
înlocuirea acestuia, cu excepția cazului în care comerciantul dovedește că ambele 
soluții sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar implica un efort disproporționat din 
partea comerciantului. Ar trebui să se stabilească în mod obiectiv efortul care trebuie 
să fie depus de comerciant, luându-se în calcul costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a neremedierii de către comerciant a neconformităților 
într-un termen de timp rezonabil sau fără un efort disproporționat.
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(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate, precum și costul remedierii de către consumator însuși a neconformității 
în măsură adecvată. De asemenea, consumatorul nu ar trebui să plătească 
comerciantului o compensație pentru utilizarea bunurilor defecte.

(42) În cazul în care comerciantul fie a refuzat să remedieze, fie nu a reușit în repetate 
rânduri să remedieze neconformitățile constatate, Consumatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a alege în mod liber oricare dintre opțiunile disponibile de soluționare a 
situației, atunci când nu are dreptul să solicite o reparare sau înlocuire a bunului. 
Refuzul comerciantului poate fi exprimat fie în mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea consumatorului de a remedia neconformitățile 
constatate. Statele membre au posibilitatea de a adopta sau menține dispoziții legale 
naționale referitoare la alegerea liberă a opțiunilor de soluționare a situației în 
cazul unei neconformități, pentru a oferi astfel consumatorului un nivel mai 
ridicat de protecție. Măsurile respective trebuie să fie însă neapărat necesare, 
proporționate și eficiente pentru protejarea consumatorilor. 

(42a) În cazul în care comerciantul, în calitate de vânzător final, este considerat 
responsabil față de consumator ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a 
producătorului, ar trebui să se asigure că comerciantul, în calitate de vânzător 
final, poate solicita despăgubiri de la persoana sau persoanele responsabile din 
cadrul lanțului contractual. În acest sens, dispozițiile naționale ale statelor 
membre ar trebui să prevadă care este persoana responsabilă, respectiv care sunt 
procedurile de urmat și modalitățile disponibile. 

(42b) Consumatorul ar trebui să beneficieze de o perioadă de responsabilitate de doi ani 
în ceea ce privește neconformitățile. Ar trebui să se presupună, în avantajul 
consumatorului și în mod refutabil, că neconformitățile apărute în decurs de șase 
luni după transferarea riscurilor existau deja la momentul transferării riscurilor. 
Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta sau menține dispoziții 
legale naționale referitoare la perioadele de responsabilitate, perioada pentru 
răsturnarea sarcinii probei sau norme specifice pentru neconformități grave 
constatate după expirarea perioadei de responsabilitate, pentru a oferi astfel 
consumatorului un nivel mai ridicat de protecție. Măsurile respective trebuie să fie 
însă neapărat necesare, proporționate și eficiente pentru protejarea 
consumatorilor. 

(43) Directiva 1999/44/CE a permis statelor membre să stabilească o perioadă de cel puțin 
două luni în cursul căreia consumatorul trebuia să informeze comerciantul cu privire 
la orice neconformitate constatată. Divergențele dintre legile de transpunere a 
directivei au creat bariere în calea comerțului. Prin urmare, este necesar să fie 
înlăturată această opțiune de reglementare și să se sporească gradul de siguranță 
juridică prin obligarea consumatorilor să informeze comerciantul cu privire la 
neconformitățile constatate în termen de două luni de la data detectării acestora.

(44) Unii comercianți sau producători oferă consumatorilor garanții comerciale. Pentru a 
se asigura neinducerea în eroare a consumatorilor, garanțiile ar trebui să conțină 
anumite informații, printre care durata de valabilitate a acesteia, domeniul de aplicare 
teritorială, precum și o declarație că garanția nu aduce atingere drepturilor juridice 
ale consumatorului în cadrul legislației naționale în vigoare.



PR\819690RO.doc 9/29 PE442.789v03-00

RO

(45) Este nevoie să fie protejați consumatorii împotriva clauzelor contractuale abuzive 
care nu au fost negociate în mod individual, precum clauzele contractuale standard. 
Normele privind clauzele abuzive nu ar trebui să se aplice în cazul clauzelor care au 
fost acceptate de consumator în urma unor negocieri. Posibilitatea de a alege între 
diferite clauze contractuale care au fost redactate de comerciant sau de o parte terță în 
numele acestuia nu ar trebuie să fie considerată drept negociere.

(46) Dispozițiile privind clauzele contractuale abuzive nu ar trebui să se aplice clauzelor 
contractuale care reflectă în mod direct sau indirect acte cu putere de lege sau norme 
administrative obligatorii ale statelor membre care sunt conforme cu legislația 
comunitară. În mod asemănător, clauzele care reflectă principiile sau dispozițiile din 
convențiile internaționale la care Comunitatea sau statele membre sunt părți, în 
special în domeniul transportului, nu ar trebui să facă obiectul testelor privind 
caracterul abuziv.

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui redactate într-un limbaj simplu, inteligibil și să 
fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor contractuale, comercianții ar trebui să dispună 
de libertatea de a alege tipul de caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea punerea la dispoziție a clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile comerciale) sau prin punerea la dispoziție a acestora 
într-un alt mod (de exemplu, pe site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea clauzelor contractuale standard acestora la 
formularul de comandă documentul contractual (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale). Comerciantul ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la orice altă plată suplimentară față de cea prin 
care se remunerează obligația contractuală principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor sisteme de opțiuni predefinite, precum căsuțele 
bifate în prealabil de pe site-urile internet ar trebui să fie interzisă.

(48) La aprecierea bunei credințe, ar trebui acordată o atenție deosebită forței pozițiilor de 
negociere ale părților, faptului de a ști dacă consumatorul a fost încurajat să-și dea 
acordul pentru clauza în cauză și dacă bunurile sau serviciile au fost vândute sau 
furnizate la cererea expresă a consumatorului. Condiția bunei credințe poate fi 
îndeplinită de comerciant în cazurile în care acesta are un comportament corect și 
echitabil față de cealaltă parte, comerciantul trebuind să țină cont de interesele 
legitime ale celeilalte părți.

(49) În sensul prezentei directive, nici aprecierea caracterului abuziv al clauzelor care 
descriu obiectul principal al contractului și nici raportul calitate/preț al bunurilor sau 
serviciilor furnizate nu ar trebui evaluate în cazul în care clauzele respective nu 
îndeplinesc cerințele în materie de transparență. Cu toate acestea, obiectul principal 
al contractului și raportul calitate/preț ar trebui luate în considerare în evaluarea 
caracterului abuziv al clauzelor. De exemplu, în cazul contractelor de asigurări, 
clauzele care definesc sau delimitează în mod clar riscul asigurat și răspunderea 
asiguratorului nu ar trebui să se supună unei astfel de evaluări, deoarece aceste 
restricții sunt luate în considerare la calcularea primei plătite de către consumator.

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
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de clauze care ar trebui să fie considerate abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice în toate 
statele membre. Statele membre pot însă adopta sau menține dispoziții pentru a 
stabili clauze contractuale suplimentare care sunt considerate abuzive în toate 
situațiile sau sunt considerate clauze despre care se presupune că sunt abuzive.  
Măsurile respective trebuie să fie însă neapărat necesare, proporționate și eficiente 
pentru protejarea consumatorilor.

(51) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie 
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite 
Comisiei5.

(52) În mod special, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a modifica anexele II și III cu 
privire la clauzele contractuale care sunt considerate sau presupuse a fi abuzive. 
Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să 
modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea ar trebui să fie 
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(53) Prerogativele Comisiei de modificare a anexelor II și III ar trebui să fie utilizate 
pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a normelor privind clauzele abuzive 
prin suplimentarea anexelor respective cu clauze contractuale care ar trebui să fie 
considerate abuzive în toate cazurile sau care ar trebui să fie considerate abuzive în 
cazul în care comerciantul nu poate demonstra contrariul.

(54) Statele membre pot utiliza orice concept al legislației interne în materie de contracte 
care îndeplinește obiectivul conform căruia clauzele contractuale abuzive nu ar trebui 
să fie obligatorii pentru consumator.

(55) Statele membre ar trebui să se asigure că instanțele lor judecătorești sau autoritățile 
lor administrative au la dispoziție mijloace adecvate și eficace pentru a împiedica 
aplicarea în continuare a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

(56) Conform tratatului, prezenta directivă prevede un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor. Niciun element din prezenta directivă nu împiedică oferirea de către 
comerciant către consumator a unor condiții contractuale care depășesc nivelul de 
protecție asigurat prin prezenta directivă.

(57) Persoanele sau organizațiile despre care se consideră, în baza legislației interne, că ar 
avea un interes legitim cu privire la protecția drepturilor contractuale ale 
consumatorilor ar trebui să aibă la dispoziție căi de atac pentru a întreprinde acțiuni, 
fie în fața unei instanțe judecătorești, fie a unei autorități administrative care are 
competența de a decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția procedurile judiciare 
corespunzătoare.

(58) Este necesar ca statele membre să stabilească sancțiunile aplicabile pentru încălcarea 
dispozițiilor prezentei directive și să asigure punerea în aplicare a acestora. 
Sancțiunile ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

                                                       
5 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(59) Consumatorul nu ar trebui să fie privat de protecția acordată de prezenta directivă. În 
cazul în care legea aplicabilă contractului este cea a unei țări terțe, ar trebui să se 
aplice Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) pentru a stabili dacă 
nivelul de protecție de care beneficiază consumatorul rămâne cel asigurat prin 
prezenta directivă.

(60) Comisia Europeană va determina mijlocul cel mai adecvat pentru a garanta că toți 
consumatorii sunt informați cu privire la drepturile lor la punctul de vânzare.

(61) Deoarece furnizarea nesolicitată, care constă în vânzarea către consumatori a unor 
bunuri sau servicii pe care aceștia nu le-au comandat, este interzisă în temeiul 
Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”)6, dar nu se oferă o cale de recurs 
contractual pentru această practică, este necesar să se introducă în prezenta directivă 
o cale de recurs contractual prin care consumatorul este scutit de orice obligație cu 
privire la bunurile sau serviciile nesolicitate.

(61a) Ar trebui prevăzut un proces de evaluare reciprocă în cadrul căruia, în perioada de 
transpunere a prezentei directive, statele membre trebuie să efectueze o examinare 
a dispozițiilor lor legale pentru a stabili ce dispoziții mai stricte, compatibile cu 
tratatul, sunt menținute sau adoptate în sistemul lor juridic pentru a oferi 
consumatorilor un nivel mai ridicat de protecție. Cel târziu până la sfârșitul 
perioadei de transpunere a prezentei directive, statele membre ar trebui să 
întocmească un raport privind rezultatele examinării. Fiecare raport ar trebui să 
fie transmis tuturor celorlalte state membre și părților interesate. Statele membre 
își pot prezenta observațiile cu privire la aceste rapoarte în termen de șase luni. În 
termen de cel mult un an de la expirarea perioadei de transpunere a prezentei 
directive, iar apoi la fiecare trei ani, Comisia întocmește un raport de sinteză, care 
conține, după caz, propuneri legislative. Dacă este necesar, Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre la elaborarea unei metodologii comune.

(61b) Pentru a asigura că în toate statele membre se asigură un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor, persoanele și organizațiile care au un interes legitim față de 
protecția consumatorilor ar trebui încurajate să comunice statelor membre și 
Comisiei evaluările lor și să facă recomandări fără caracter obligatoriu, astfel 
încât să se poată ține seama de acestea în cadrul revizuirii prezentei directive.

(62) Directiva 2002/58/CE deja reglementează comunicațiile nesolicitate și prevede un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Dispozițiile corespunzătoare privind 
același subiect care sunt incluse în articolul 10 din Directiva 97/9/CE ar trebui să fie 
eliminate.

(63) În cazul în care se identifică bariere în calea pieței interne, este adecvat să se 
revizuiască prezenta directivă. Revizuirea ar putea duce la o propunere din partea 
Comisiei de modificare a prezentei directive, ceea ce poate implica modificări ale 

                                                       
6 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
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altor documente legislative în materie de protecție a consumatorilor care să reflecte
angajamentul asumat de Comisie în cadrul strategiei sale pentru politica față de 
consumatori de a revizui acquis-ul pentru a realiza un nivel comun ridicat de 
protecție a consumatorilor.

(64) Directivele 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE și 1999/44/CE ar trebui să fie 
abrogate.

(65) Întrucât obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre și pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la 
articolul menționat, prezenta directivă nu depășește nivelul măsurilor necesare pentru 
eliminarea barierelor de pe piața internă și pentru realizarea unui nivel comun ridicat 
de protecție a consumatorilor.

(66) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

(…)

Capitolul IV

Alte drepturi ale consumatorilor specifice contractelor de vânzare

Articolul 21
Domeniu de aplicare

1. Prezentul capitol se aplică în cazul contractelor de vânzări. Fără a aduce atingere 
articolului 24 alineatul (5), în cazul în care contractul este un contract cu scop mixt 
având drept obiect atât bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se aplică doar 
bunurilor. Contractele de vânzări în sensul prezentei directive includ, de 
asemenea,

2. Prezentul capitol se aplică, de asemenea, în cazul contractelor contractele de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate sau produse.

3. Prezentul capitol nu se aplică pieselor de schimb înlocuite de comerciant pentru a 
remedia lipsa de conformitate a bunurilor prin intermediul unei reparații în temeiul 
articolului 26.

4. Statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile prezentului Prezentul capitol nu 
se aplică în cazul vânzării de bunuri bunurilor uzate vândute în cadrul licitațiilor 
publice.
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Articolul 22
Livrare

1. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, comerciantul livrează bunurile 
transferând posesia efectivă a bunurilor către consumator sau către o parte terță 
indicată de acesta, alta decât transportatorul, în termen de cel mult treizeci de zile 
de la data încheierii contractului.

2. În cazul în care comerciantul nu și-a îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul îi poate solicita acestuia, pe un suport durabil, să efectueze livrarea 
într-un termen rezonabil, corespunzător circumstanțelor, care să nu fie mai scurt 
de șapte zile, și îi poate comunica intenția sa de a rezilia contractul în cazul în 
care livrarea nu are loc. Dacă la expirarea acestui termen livrarea nu a avut loc, 
se presupune că consumatorul a reziliat contractul. Consumatorul care a plătit 
deja prețul poate pretinde rambursarea oricăror sume plătite în termen de șapte zile 
din ziua în care a reziliat contractul de la data livrării prevăzută la alineatul (1). 
Acest lucru nu aduce atingere dreptului consumatorului de a solicita 
despăgubiri.

2a. Statele membre pot adopta sau menține dispoziții legale naționale care prevăd alte 
opțiuni de soluționare în cazul în care comerciantul nu efectuează livrarea în 
termenul rezonabil stabilit la alineatul (2). 

Articolul 23
Transferarea riscului

1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia bunurilor.

2. Riscul menționat la alineatul (1) este transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât transportatorul, nu ia măsurile necesare în 
mod rezonabil pentru a intra efectiv în posesia bunurilor.

Articolul 24
Conformitatea cu contractul

1. Comerciantul livrează are obligația de a livra consumatorului bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.

2. Se presupune că bunurile livrate sunt conforme cu contractul în cazul în care 
satisfac următoarele condiții:

(a) corespund descrierii furnizate de comerciant și posedă calitățile bunurilor pe 
care comerciantul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau ca model;

(b) sunt corespunzătoare scopului special pentru care consumatorul le solicită și pe 
care el l-a adus la cunoștința comerciantului la încheierea contractului și pe 
care comerciantul l-a acceptat;
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(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru care bunurile de același tip se utilizează 
în mod normal sau

(d) prezintă calitatea și performanța care sunt normale pentru bunurile de același 
tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura 
bunurilor și ținându-se seama de orice declarații publice privind caracteristicile 
specifice ale bunurilor făcute de comerciant, producător sau reprezentantul 
acestuia, în special prin intermediul publicității sau al etichetării.

3. Nu se consideră a fi o neconformitate în sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, să 
nu cunoască neconformitatea sau în cazul în care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

4. Comerciantul nu este obligat să respecte declarațiile publice menționate la alineatul 
(2) litera (d) în cazul în care demonstrează existența uneia dintre următoarele 
situații:

(a) nu cunoștea sau nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarația în 
cauză;

(b) declarația în cauză fusese rectificată înainte de încheierea contractului;

(c) decizia de achiziționare a bunurilor nu ar fi putut fi influențată de declarație.
5. Orice neconformitate datorată unei instalări incorecte a bunurilor se consideră este 

echivalentă unei neconformități a bunurilor, în cazul în care instalarea face parte 
din contractul de vânzare a bunurilor și bunurile au fost instalate de comerciant sau 
sub responsabilitatea sa. Această dispoziție se aplică, de asemenea, în cazul în care 
bunurile, destinate a fi instalate de consumator, sunt instalate de acesta și instalarea 
incorectă se datorează unei erori din instrucțiunile de instalare.

Articolul 25
Drepturi juridice – Responsabilitate pentru neconformitate

Comerciantul este răspunzător față de consumator pentru orice neconformitate existentă în 
momentul în care riscul este transferat consumatorului.

Articolul 26
Măsuri în caz de neconformitate

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului În caz de neconformitate, consumatorul poate pretinde fie:

(a) remedierea neconformității readucerea bunurilor în starea prevăzută în 
contract, prin reparare sau înlocuire, în conformitate cu alineatele (2), (3) și 
(5), fie 

(b)  reducerea prețului, în mod corespunzător sau anularea contractului de 
vânzare în conformitate cu alineatele (4), (5) și (5a).

(c) anularea contractului.
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2. Consumatorul poate solicita comerciantului, într-o primă fază, repararea 
bunului sau înlocuirea acestuia, cu condiția ca acest lucru să nu fie imposibil 
sau disproporționat Comerciantul remediază neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

3. Măsurile precizate la alineatul (2) se consideră a fi disproporționate dacă ar 
genera pentru comerciant costuri care În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau 
că i-ar impune acestuia un efort disproporționat, consumatorul poate opta pentru o 
reducere a prețului sau pentru anularea contractului. Efortul comerciantului este 
disproporționat în cazul în care îi impune costuri excesive în comparație cu 
reducerea prețului sau anularea contractului, luând în considerare valoarea 
bunurilor în absența unei neconformități și importanța neconformității.

(a) raportat la valoarea pe care ar avea-o bunul dacă nu ar fi existat 
neconformitatea,
(b) ținând seama de însemnătatea neconformității și
(c) analizând dacă s-ar putea recurge la opțiunea de soluționare alternativă 

(reparare sau înlocuire) fără a cauza inconveniente majore pentru 
consumator,

ar fi nerezonabil în comparație cu opțiunea alternativă de soluționare (reparare 
sau înlocuire).
Repararea sau înlocuirea trebuie efectuată într-un termen rezonabil și fără 
inconveniente majore pentru consumator.  Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care neconformitatea este minoră.

4. Fără a aduce atingere alineatului (5b), consumatorul poate solicita o reducere 
corespunzătoare a prețului sau anularea contractului de vânzare recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului (1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

(a) consumatorul nu are dreptul la repararea sau înlocuirea bunului 
comerciantul a refuzat implicit sau explicit remedierea neconformității;

(b) comerciantul nu a remediat neconformitatea într-un termen rezonabil;
(c) comerciantul a încercat să remedieze remediat neconformitatea, cauzând un 

inconvenient major pentru consumator;.
(d) același defect a reapărut de mai multe ori într-o perioadă scurtă de timp.

5. Inconvenientul semnificativ pentru consumator și termenul rezonabil necesar pentru 
comerciant pentru a remedia neconformitatea sunt evaluate luând în considerare 
natura bunurilor sau și scopul urmărit de consumator pentru care consumatorul a 
achiziționat bunurile, astfel cum se prevede la articolul în sensul articolului 24 
alineatul (2) litera (b).

5a. Consumatorul nu are dreptul de a cere anularea contractului în cazul în care 
neconformitatea este minoră.

5b. Statele membre pot adopta sau menține dispoziții legale naționale care permit 
consumatorilor, în cazul unei neconformități, să aleagă liber una dintre opțiunile 
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menționate la alineatul (1), pentru a oferi consumatorilor un nivel mai ridicat de 
protecție. Măsurile respective trebuie să fie neapărat necesare pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Articolul 27
Costuri și despăgubiri

1. Consumatorul poate pretinde remedierea gratuită a neconformității.

1a. De asemenea, costurile aferente remedierii de către consumator a neconformității 
trebuie rambursate într-o măsură rezonabilă de către comerciant. 

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului capitol, Consumatorul poate solicita 
despăgubiri pentru orice pierdere neremediată în conformitate cu articolul 26.

Articolul 27a
Dreptul la regres

În cazul în care comerciantul, în calitate de vânzător final, este considerat responsabil față 
de consumator pentru o neconformitate ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a 
producătorului, a unui vânzător anterior din cadrul aceluiași lanț contractual sau a unei 
alte persoane intermediare, comerciantul, în calitate de vânzător final, poate solicita 
despăgubiri de la persoana sau persoanele responsabile din cadrul lanțului contractual. 
Persoana sau persoanele responsabile de la care comerciantul, în calitate de vânzător final, 
poate solicita despăgubiri, precum și procedura care trebuie urmată și modalitățile 
disponibile sunt stabilite în legislația națională.

Articolul 28
Termene și sarcina probei

1. Comerciantul este considerat responsabil în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani de la transferul riscului către 
consumator.

2. În cazul în care comerciantul a remediat neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul articolului 25 dacă neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la momentul în care consumatorul sau o parte terță indicată de 
consumator a intrat efectiv în posesia bunurilor înlocuite.

3. În cazul bunurilor uzate, comerciantul și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, care nu poate fi mai scurtă de un an.

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la neconformitate în termen de două luni de la 
data la care a constatat neconformitatea.

5. Cu excepția cazului în care se dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu natura bunurilor și cu natura 
neconformității.
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5a. Statele membre pot adopta sau menține dispoziții legale naționale care stabilesc 
perioade de responsabilitate mai îndelungate, perioade mai lungi pentru 
răsturnarea sarcinii probei în favoarea consumatorului sau norme specifice 
pentru neconformități grave constatate după expirarea perioadei de 
responsabilitate, pentru a oferi astfel consumatorului un nivel mai ridicat de 
protecție. Măsurile respective trebuie să fie neapărat necesare pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Articolul 29
Garanții comerciale

1. O garanție comercială dă naștere unei obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

2. Certificatul de garanție trebuie redactat într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

(a) drepturile juridice ale consumatorului în cadrul legislației naționale în 
vigoare, astfel cum se prevede la articolul 26 și o declarație clară prin care se 
indică faptul că acele drepturi nu sunt afectate de garanția comercială,

(b) descrierea conținutului garanției comerciale și a condițiilor pentru solicitarea 
de despăgubiri, în special durata, domeniul de aplicare teritorial al garanției, 
precum și numele și adresa garantului,

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 35 și anexei III punctul 1 litera (j),
mențiunea, după caz, conform căreia garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

3. În cazul în care consumatorul solicită acest lucru, comerciantul îi furnizează 
certificatul de garanție pe un suport durabil.

4. Nerespectarea alineatelor (2) sau (3) nu afectează validitatea garanției.

Capitolul V

Drepturile consumatorilor privind clauzele contractuale

Articolul 30
Domeniu de aplicare

1. Prezentul capitol se aplică în cazul clauzelor contractuale din contracte între 
comercianți și consumatori care nu au fost negociate individual. Se consideră că 
o clauză contractuală nu a fost negociată individual atunci când a fost redactată 
redactate în prealabil de către comerciant sau de către o parte terță, pe care și, prin 
urmare, consumatorul nu a avut nicio influență asupra conținutului acesteia, în 
special dacă este vorba despre un le-a acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă aceste clauze contractuale fac parte dintr-un
contract de adeziune.
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2. Faptul că consumatorul a avut posibilitatea de a influența conținutul anumitor
anumite aspecte ale unei clauze contractuale sau ale unei clauze specifice au fost 
negociate individual nu exclude aplicarea prezentului capitol pentru restul 
contractului, cu condiția ca, per ansamblu, să fie vorba despre un contract de 
adeziune  în cazul altor clauze contractuale care fac parte din contract.

3. Prezentul capitol nu se aplică clauzelor contractuale care reflectă dispozițiile se 
bazează pe dispoziții legale și de reglementare obligatorii sau pe dispoziții sau 
principii ale unor convenții internaționale , care respectă legislația comunitară și
dispozițiile sau principiile din convențiile internaționale la care Comunitatea sau
statele membre sau Uniunea sunt părți.

Articolul 31
Cerințe privind transparența clauzelor contractuale

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și trebuie să fie lizibile.

2. Clauzele contractuale sunt puse la dispoziția consumatorului astfel încât să îi ofere 
efectiv posibilitatea de a lua la cunoștință de ele înainte de încheierea contractului, 
ținându-se seama în mod corespunzător de mijlocul de comunicare utilizat.

3. Comerciantul trebuie să solicite consimțământul expres din partea consumatorului 
cu privire la orice altă plată suplimentară față de cea prin care se remunerează 
obligația contractuală principală a comerciantului. În cazul în care comerciantul nu 
a obținut consimțământul expres al consumatorului însă l-a dedus utilizând opțiuni 
incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita 
plata suplimentară, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăți.

4. Statele membre se abțin de la impunerea oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele contractuale din contracte la distanță sau încheiate 
în afara spațiului comercial sunt exprimate sau puse la dispoziția consumatorului.

Articolul 32
Principii generale

1. În cazul în care o O clauză contractuală nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul 
consumatorului.

2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în considerare natura bunurilor și serviciilor 
produselor pentru care s-a încheiat contractul și raportându-se, în momentul 
încheierii contractului, la toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului 
și la toate celelalte clauze ale contractului sau ale unui alt contract de care acesta 
depinde. Atunci când apreciază caracterul loial al unei clauze contractuale, 
autoritatea națională ia, de asemenea, în considerare modul în care contractul a fost 
elaborat și comunicat consumatorului de către comerciant în conformitate cu 
articolul 31.
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3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică aprecierii Aprecierea caracterului abuziv al 
clauzelor contractuale nu privește nici obiectului obiectul principal al contractului, 
nici sau caracterului caracterul adecvat al prețului bunului sau al remunerației 
serviciilor prevăzute pentru obligația contractuală principală a comerciantului, cu 
condiția ca acesta din urmă comerciantul să respecte în totalitate dispozițiile 
articolului 31 alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 33
Sarcina probei

În cazul în care comerciantul pretinde că s-a negociat individual o clauză contractuală 
standard, acestuia îi revine sarcina probei.

Articolul 34
Clauze considerate abuzive în orice situație

1. Statele membre garantează că clauzele contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. Această listă de clauze contractuale se aplică în 
toate statele membre și nu poate modificată decât în conformitate cu articolul 39 
alineatul (2) și cu articolul 40.

1a. Statele membre pot adopta sau menține dispoziții pentru a stabili clauze 
contractuale suplimentare care sunt considerate abuzive în toate situațiile.  
Dispozițiile respective trebuie să fie neapărat necesare pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Articolul 35
Clauze presupuse a fi abuzive

1. Statele membre garantează că clauzele contractuale prevăzute în lista de la punctul 1 
al anexei III sunt considerate abuzive, cu excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale nu sunt abuzive în conformitate cu 
articolul 32. Această listă de clauze contractuale se aplică în toate statele membre și 
nu poate modificată decât în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

1a. Statele membre pot adopta sau menține dispoziții pentru a stabili clauze 
contractuale suplimentare despre care se presupune că sunt abuzive. Dispozițiile 
respective trebuie să fie neapărat necesare pentru a proteja consumatorii în mod 
adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Articolul 36
Interpretarea clauzelor

1. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze contractuale, 
prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.

2. Prezentul articol nu se aplică în contextul procedurilor prevăzute la articolul 38 
alineatul (2).
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Articolul 37
Efectele clauzelor contractuale abuzive

Clauzele contractuale care sunt abuzive nu sunt obligatorii pentru consumator. Contractul 
continuă să fie obligatoriu pentru părți în aceiași termeni, dacă poate rămâne în vigoare fără 
clauzele abuzive.

Articolul 38
Punerea în aplicare în ceea ce privește clauzele contractuale abuzive

1. Statele membre se asigură că, în interesul consumatorilor și al comercianților 
concurenților, există mijloace adecvate și eficace pentru a pune capăt utilizării 
preveni utilizarea în continuare de către comercianți a clauzelor abuzive în 
contractele încheiate de aceștia cu consumatorii de către comercianți.

2. Mijloacele menționate la alineatul (1) trebuie să includă și dispoziții legale 
conform cărora În special, persoanele sau organizațiile care, în temeiul legislației 
naționale, au un interes legitim în ceea ce privește protecția consumatorilor, pot să 
introducă o acțiune în fața instanțelor sau autorităților administrative competente, 
în conformitate cu dispozițiile legislației naționale, în vederea unei decizii prin 
care să se stipuleze caracterul abuziv al clauzelor contractuale destinate pentru ca 
acestea să decidă dacă o clauză contractuală destinată utilizării generale este 
abuzivă și să aplice mijloace eficace pentru a pune capăt utilizării unor asemenea 
clauze.

3. Statele membre abilitează instanțele judecătorești sau autoritățile administrative să 
aplice mijloace adecvate și eficace pentru a împiedica comercianții să utilizeze în 
continuare clauze despre care s-a constatat că sunt abuzive.

4. Mijloacele menționate la alineatul (2) Statele membre se asigură că acțiunile 
juridice menționate la alineatele (2) și (3) pot fi îndreptate fie separat, fie cumulat 
în ansamblu, în conformitate cu dispozițiile legale naționale funcție de dreptul 
procedural național, împotriva mai multor comercianți din același sector economic 
sau împotriva asociațiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea 
acelorași clauze contractuale generale sau clauze similare.

Articolul 39
Revizuirea clauzelor din anexele II și III

1. Statele membre notifică Comisiei clauzele considerate a fi abuzive de către 
autoritățile naționale competente și pe care le consideră relevante în scopul 
modificării prezentei directive în conformitate cu alineatul (2).

2. Având în vedere notificările primite în temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu 
control menționată la articolul 40 alineatul (2).
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Capitolul VI

Dispoziții generale

Articolul 40
Comitetul

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru clauzele abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii (denumit în continuare „comitetul”).

2. Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-
(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE7, având în vedere dispozițiile articolului 
8 din aceasta.

Articolul 41
Aplicarea legislației

1. Statele membre se asigură că există mijloace adecvate și eficace pentru a garanta 
respectarea prezentei directive.

2. Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind dispoziții care permit unuia sau mai 
multora dintre următoarele organisme, astfel cum este stabilit de legislația 
națională, să introducă o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a organelor 
administrative competente, în temeiul legislației naționale, pentru a se asigura 
aplicarea dispozițiilor de drept intern de punere în aplicare a prezentei directive:

(a) organismele publice sau reprezentanții acestora;

(b) organizațiile de protecție a consumatorilor care au un interes legitim în 
protejarea consumatorilor;

(c) organizații profesionale care au un interes legitim să acționeze.

Articolul 42
Sancțiuni

1. Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și întreprind 
toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

2. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste dispoziții cel târziu până la 
data menționată la articolul 46 și o informează fără întârziere cu privire la orice 
modificare ulterioară a acestora.

                                                       
7 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).
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Articolul 43
Caracterul imperativ al directivei

Dacă legislația aplicabilă contractului este cea a unui stat membru, consumatorii nu pot 
renunța la drepturile care le sunt conferite prin intermediul prezentei directive.

Articolul 44
Informare

Statele membre iau măsurile adecvate pentru informarea consumatorilor cu privire la 
dispozițiile legislației naționale care transpun prezenta directivă și, după caz, încurajează 
comercianții și responsabilii de cod să informeze consumatorii cu privire la codurile lor de 
conduită.

Articolul 45
Vânzare nesolicitată

Consumatorul este scutit de la efectuarea oricărei plăți în caz de furnizare nesolicitată a unui 
produs, interzisă prin articolul 5 alineatul (5) și prin anexa I punctul 29 din Directiva 
2005/29/CE. Absența unui răspuns din partea consumatorului în urma unei astfel de furnizări 
nesolicitate nu reprezintă un consimțământ.

Articolul 46
Transpunerea

1. Statele membre adoptă și publică până la [optsprezece luni de la data intrării sale în 
vigoare] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele 
membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între 
dispozițiile respective și prezenta directivă.

Ele aplică aceste dispoziții de la [doi ani de la intrarea în vigoare a directivei].
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții 
de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 46a
Obligația de raportare și evaluarea reciprocă

1. Statele membre îi prezintă Comisiei până la [sfârșitul perioadei de transpunere], iar 
apoi la fiecare trei ani, un raport care conține următoarele informații:

(a) textul obligațiilor de informare suplimentare pe care statele membre le adoptă 
sau le mențin în conformitate cu articolul 5 alineatele (3b) și (3c);
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(b) textul dispozițiilor legale naționale diferite pe care statele membre le adoptă sau 
le mențin în conformitate cu articolul 22 alineatul (2a);

(c) textul dispozițiilor legale naționale diferite pe care statele membre le adoptă sau 
le mențin în conformitate cu articolul 26 alineatul (5b) și articolul 28 alineatul (5a); 

(d) textul clauzelor contractuale suplimentare pe care statele membre le consideră 
abuzive în orice situație, în conformitate cu articolul 34 alineatul (1a);

(e)  textul clauzelor contractuale suplimentare despre care statele membre presupun 
că sunt abuzive, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1a);

(f) textul hotărârilor de importanță majoră – alături de justificările aferente – luate 
de instanțele, curțile de arbitraj sau autoritățile administrative competente din 
statele membre în domeniile vizate de prezenta directivă.

2. În cazul informațiilor precizate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e), statele 
membre trebuie să explice pentru fiecare caz în parte de ce dispozițiile legale 
naționale diferite sunt neapărat necesare pentru a proteja consumatorii în mod 
adecvat și să motiveze de ce acestea sunt proporționate și eficiente. Singurul criteriu 
pentru evaluarea eficienței unei dispoziții legale naționale diferite pentru protecția 
consumatorilor este, pe de o parte, practicabilitatea acesteia în mediul comercial și, 
pe de altă parte, furnizarea de dovezi, din punct de vedere practic și juridic, în 
procese juridice finalizate cu succes.

3. Comisia se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) literele (d) și (e) sunt 
ușor accesibile consumatorilor și comercianților, de exemplu pe un site internet.

4. Comisia înaintează rapoartele prevăzute la alineatul (1) celorlalte state membre, 
care în termen de șase luni de la primirea acestora își prezintă observațiile asupra 
fiecăruia dintre rapoarte. În același termen, Comisia consultă părțile interesate cu 
privire la aceste rapoarte.

Articolul 46b
Raportarea de către agenții de protecție a consumatorilor

Persoanele sau organizațiile care, în conformitate cu dreptul național în sensul articolului 
38 alineatul (2), au un interes legitim față de protecția consumatorilor, informează Comisia 
cu privire la rezultatele pe care le obțin în cadrul evaluării aplicării prezentei directive și a 
efectelor acesteia.

Articolul 46c
Raportul Comisiei

Cel târziu până la [un an de la sfârșitul perioadei de transpunere], iar apoi la fiecare trei 
ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător despre 
aplicarea prezentei directive, ținând seama de avizele menționate la articolul 46a alineatul 
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(4) și articolul 46b. Acolo unde este cazul, Comisia formulează propuneri, care însoțesc 
raportul, pentru a adapta prezenta directivă la evoluțiile în domeniu.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Articolul 47
Abrogări

Se abrogă Directivele 85/577/CEE, 93/13/CEE și 97/7/CE, precum și Directiva 1999/44/CE, 
astfel cum a fost modificată prin directivele enumerate în anexa IV.
Trimiterile la directivele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în 
conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 48
Revizuirea

Comisia reexaminează prezenta directivă și prezintă un raport Parlamentului European și 
Consiliului cel târziu la [a se insera aceeași dată ca în articolul 46 alineatul (1) al doilea 
paragraf + cinci ani].
Acolo unde este cazul, Comisia formulează propuneri pentru a adapta prezenta directivă la 
evoluția domeniului în cauză. Comisia poate solicita informații din partea statelor membre.

Articolul 49
Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Articolul 50
Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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ANEXA II

CLAUZE CONTRACTUALE CONSIDERATE ABUZIVE ÎN ORICE SITUAȚIE

Sunt considerate abuzive în orice situație clauzele contractuale care au obiectul sau efectul:
(a) de a exclude sau de a limita responsabilitatea juridică a comerciantului pentru 

decesul sau prejudiciul corporal cauzat consumatorului atunci când 
consumatorul își pierde viața sau suferă o vătămare corporală în urma unui 
act sau a unei omisiuni din partea comerciantului respectiv;

(aa) de a exclude sau de a limita responsabilitatea juridică a comerciantului 
atunci când obiecte ale consumatorului sunt deteriorate în urma unui act 
sau a unei omisiuni din partea comerciantului respectiv;

(ab) de a prevedea pentru comerciant o perioadă mai scurtă de reziliere a unui 
contract cu durată nedeterminată decât pentru consumator;

(b) de a limita obligația comerciantului de a respecta angajamentele asumate de 
către agenții săi sau de a-și subordona angajamentele respectării unei condiții
exigențe formale speciale care depinde exclusiv de comerciant;

(c) de a exclude sau de a obstrucționa dreptul consumatorului de a introduce 
acțiuni în justiție sau de a exercita orice altă cale de atac, în special prin 
solicitarea consumatorului să sesizeze exclusiv o curte de arbitraj care nu este 
reglementată de dispozițiile legale, prin restricționarea dovezilor aflate la 
dispoziția sa sau prin impunerea sarcinii probei care, în conformitate cu 
legislația aplicabilă, trebuie să îi revină celeilalte părți la contract;

(ca) de a atribui competența exclusivă pentru toate litigiile care rezultă în cadrul 
unui contract instanței competente în zona în care își are sediul 
comerciantul, cu excepția situației în care consumatorul se află sub 
jurisdicția aceleiași instanțe;

(cc) de a permite comerciantului să stabilească, la latitudinea sa, prețul bunurilor 
sau serviciilor care ar trebui stabilit după încheierea contractului;

(d) de a limita elementele de probă aflate la dispoziția consumatorului sau de a 
impune acestuia sarcina probei care, în conformitate cu legislația aplicabilă, 
trebuie să îi revină comerciantului;

(e) de a acorda comerciantului dreptul să stabilească dacă bunurile sau serviciile 
furnizate sunt conforme cu contractul sau de a acorda acestuia dreptul exclusiv 
de a interpreta orice clauză din contract.;

(f) de a permite comerciantului să rezilieze sau să modifice contractul ca 
urmare a introducerii monedei euro.
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ANEXA III

CLAUZE CONTRACTUALE DESPRE CARE SE PRESUPUNE CĂ SUNT ABUZIVE

1. Se presupune că sunt abuzive clauzele contractuale care au obiectul sau efectul:
(a) de a exclude sau de a limita în mod nejustificat drepturile juridice ale 

consumatorului față de comerciant sau față de o altă parte în cazul neexecutării 
totale sau parțiale sau al executării inadecvate de către comerciant a oricărora 
dintre obligațiile contractuale, inclusiv drepturile consumatorului de a 
compensa o datorie către comerciant printr-o creanță pe care consumatorul ar 
putea să o dețină împotriva acestuia;

(b) de a permite comerciantului să rețină o plată efectuată de consumator în cazul 
în care acesta din urmă consumatorul nu încheie sau nu execută contractul, 
fără a acorda consumatorului ca consumatorul să aibă dreptul de a fi primi o 
despăgubire corespunzătoare de la comerciant echivalentă aceleiași sume în 
cazul în care comerciantul nu încheie sau nu execută contractul;

(c) de a solicita oricărui consumator care nu își îndeplinește obligația obligațiile să 
plătească comerciantului drept despăgubire o sumă disproporționat de mare 
excesivă în raport cu prejudiciul suferit de comerciant;

(d) de a permite comerciantului să rezilieze contractul după bunul plac, în timp ce 
consumatorul nu beneficiază de același drept și de a permite comerciantului, 
în cazul în care el este cel care reziliază contractul, să rețină sumele care 
i-au fost plătite pentru serviciile care nu au fost încă prestate de el;

(e) de a permite comerciantului să rezilieze un contract cu durată nedeterminată 
fără un preaviz rezonabil, cu excepția cazurilor în care există motive serioase 
pentru acest lucru de încălcare gravă a contractului din partea consumatorului;

(f) de a reînnoi automat un contract cu durată determinată în cazul în care 
consumatorul nu a făcut o declarație contrară absența unei indicații contrare 
din partea consumatorului și data până la care consumatorul trebuie să își 
facă cunoscută poziția de a nu prelungi contractul este foarte îndepărtată în 
viitor de data la care se termină contractul în cazul în care acesta din urmă 
trebuie să respecte un preaviz lung de reziliere a contractului la sfârșitul 
fiecărei perioade de reînnoire;

(g) de a permite comerciantului să mărească prețul, convenit cu fără ca 
consumatorul să aibă dreptul de a rezilia contractul, în cazul în care prețul 
final este prea mare raportat la prețul convenit în momentul încheierii 
contractului fără a acorda consumatorului dreptul de a rezilia contractul;

(h) de a obliga consumatorul să își îndeplinească toate obligațiile, în timp ce 
comerciantul nu își respectă îndeplinește în totalitate obligațiile sale;

(i) de a oferi comerciantului prevedea posibilitatea ca comerciantul să își poată 
transfere transfera obligațiile în temeiul contractului asupra unei terțe părți,
fără acordul consumatorului, atunci când acest lucru ar putea reduce 
garanțiile pentru consumator;
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(j) de a limita dreptul consumatorului de revânzare a bunurilor limitând 
transferabilitatea oricărei garanții comerciale oferite de comerciant;

(k) de a permite comerciantului să modifice unilateral clauzele contractului, fără 
un motiv întemeiat, specificat în contract inclusiv caracteristicile produsului 
sau serviciului;

(ka) de a permite comerciantului să modifice unilateral, fără a avea un motiv 
întemeiat, caracteristicile bunului sau serviciului care urmează să fie 
furnizat;

(l) de a modifica unilateral clauzele contractului comunicate consumatorului pe un 
suport durabil prin clauze contractuale în format electronic cu privire la care 
consumatorul nu și-a dat acordul.

(la) de a încheia un acord cu caracter obligatoriu pentru consumator, în timp ce 
furnizarea de servicii de către comerciant este supusă unei condiții a cărei 
îndeplinire depinde doar de voința acestuia;

(lb) de a presupune irevocabil acordul consumatorului cu clauze cu care acesta 
nu a putut să se familiarizeze înainte de încheierea contractului.

2. Punctul 1 litera (e) nu se aplică împiedică aplicarea clauzelor prin care un furnizor 
de servicii financiare își rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral și – atunci 
când există motive întemeiate – fără preaviz un contract cu durată nedeterminată, cu 
condiția ca furnizorul comerciantul să aibă obligația de a informa de îndată în acest 
sens cealaltă parte contractantă sau celelalte părți contractante.

3. Punctul 1 litera literele (e), (g) și (ka) nu se aplică:
(a) tranzacțiilor cu valori mobiliare transferabile, instrumente financiare și alte 

produse bunuri sau servicii al căror preț este legat de fluctuațiile cotației 
bursiere sau a indicelui bursier sau ale unei rate de pe piața financiară pe care 
comerciantul nu le poate controla;

(b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de valută, cecuri de călătorie sau 
ordine de plată internaționale emise în valută.

(c) clauzelor de indexare a prețurilor, în cazurile în care acestea sunt conforme cu 
legea, cu condiția ca metoda în conformitate cu care variază prețurile să fie 
descrisă în mod explicit.

3a. Punctul 1 litera (g) nu aduce atingere clauzelor de indexare a prețurilor, în 
cazurile în care acestea sunt conforme cu legea și modul în care variază prețurile 
este descris în mod explicit.

4. Punctul 1 litera (k) nu împiedică aplicarea clauzelor prin care se aplică:

(a) clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare își rezervă dreptul, 
în cazul în care există un motiv întemeiat, de a modifica fără preaviz rata 
dobânzii plătibile de către consumator sau datorate acestuia din urmă, sau 
valoarea altor taxe pentru servicii financiare, cu condiția ca furnizorul să aibă 
obligația de a informa cealaltă parte contractantă sau celelalte părți contractante 
în această privință cu prima ocazie și ca acestea din urmă să aibă libertatea de a 
rezilia contractul de îndată.
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(b) tranzacțiilor cu valori mobiliare transferabile, instrumente financiare și alte 
produse sau servicii al căror preț este legat de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe piața financiară pe care comerciantul 
nu le poate controla;

(c) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de valută, cecuri de călătorie sau 
ordine de plată internaționale emise în valută.

(d) clauzelor în temeiul cărora comerciantul își rezervă dreptul de a modifica 
unilateral condițiile unui contract cu durată nedeterminată, cu condiția ca 
acesta să aibă obligația de a informa consumatorul cu un preaviz rezonabil și ca 
consumatorul să aibă libertatea de a rezilia contractul.
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ANEXA IV
Directive abrogate și lista modificărilor succesive ale acestora

(prevăzute la articolul 47)

Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 
decembrie 1985 privind protecția 
consumatorilor în cazul contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale

JO L 372, 31.12.1985, p. 31.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii.

JO L 95, 21.04.1993, p. 29.

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului
Directiva 2007/64/CE Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 noiembrie 
2007

JO L 144, 04.06.1997, p. 19.

JO L 271, 09.10.2002, p. 16.

JO L 149, 11.06.2005, p. 29.

JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului

JO L 171, 7.7.1999, p. 12.

ANEXA V
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

(Urmează să fie introdus ulterior)


