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Ref.: Aviz motivat al Camerei Comunelor din Regatul Unit al Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind Legislația europeană comună în materie de vânzare 
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

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

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă de respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat al Camerei Comunelor din 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord referitor la propunerea de mai sus.
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Aviz motivat al Camerei Comunelor

Adresat președintelui Parlamentului European, președintelui Consiliului și, respectiv, 

președintelui Comisiei, în temeiul articolului 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității.

Referitor la proiectul de Regulament privind Legislația europeană comună în materie 
de vânzare a Uniunii Europene1

Cadrul prevăzut de tratat pentru a evalua respectarea subsidiarității

1. Principiul subsidiarității s-a născut din dorința de a asigura faptul că deciziile sunt luate cât 

mai aproape posibil de cetățenii UE. El este definit la articolul 5 alineatul (2) din TUE.

„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 

preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel 

central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii 

preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.”

2. Instituțiile UE trebuie să asigure „în permanență respectarea”2 principiului subsidiarității, 

prevăzut în Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

3. În consecință, Comisia trebuie să procedeze la consultări extinse înainte de a propune acte 

legislative, iar aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală, 

acolo unde este cazul3.

4. În temeiul articolului 5 din Protocolul (nr. 2), orice proiect de act legislativ ar trebui să 

cuprindă o „fișă detaliată” care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității 

și proporționalității. Această fișă ar trebui să cuprindă:

— elemente care să permită evaluarea impactului financiar al propunerii;

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Articolul 1 din Protocolul (nr. 2).
3 Articolul 2 din Protocolul (nr. 2).
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— în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor propunerii asupra legislației naționale și, 

acolo unde este cazul, asupra celei regionale; precum și

— indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, indicatori cantitativi pe care să se bazeze 

motivele „care conduc la concluzia că un obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul 

UE”.

Fișa detaliată ar trebui să demonstreze, de asemenea, conștientizarea necesității de a proceda 

astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor 

naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai 

redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

5. În temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 12 litera (b) din TUE, parlamentele 

naționale asigură respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedura 

prevăzută în Protocolul (nr. 2), și anume procedura avizului motivat.

Protocolul anterior privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

6. Protocolul anterior privind aplicarea principiului subsidiarității și proporționalității, anexat 

la Tratatul de la Amsterdam, oferea orientări utile privind modul în care urma să se aplice 

principiul subsidiarității. Aceste orientări rămân un indicator important al respectării 

subsidiarității.

„Pentru a fi justificată, o acțiune a Comunității trebuie să se conformeze celor două 

aspecte ale principiului subsidiarității: obiectivele acțiunii propuse să nu poată fi 

realizate într-un mod satisfăcător prin acțiunea statelor membre în cadrul sistemului 

constituțional național și, în consecință, să poată fi mai bine realizate printr-o acțiune a 

Comunității.”

„Pentru a stabili dacă se îndeplinește condiția menționată anterior, trebuie respectate 

următoarele orientări:
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 problema examinată să prezinte aspecte transnaționale care nu pot fi rezolvate în mod 

satisfăcător prin acțiunea statelor membre;

 acțiunile statelor membre singure sau lipsa acțiunii comunitare să contravină cerințelor 

tratatului (precum necesitatea de a corecta denaturarea concurenței sau de a evita 

restricțiile mascate impuse comerțului sau de a consolida coeziunea economică și 

socială) sau să aducă prejudicii semnificative intereselor statelor membre;

 o acțiune realizată la nivel comunitar să prezinte avantaje evidente, datorită 

dimensiunilor sau efectelor acesteia, în raport cu o acțiune realizată la nivelul statelor 

membre.”1

Legislația propusă

7. Conținutul propunerii de regulament este prezentat în detaliu în raportul Comisiei de 

control a legislației europene, la care este anexat prezentul aviz motivat. Din aceste motive, 

am enunțat obiectivul declarat al propunerii și motivele invocate în favoarea unei acțiuni la 

nivelul UE, și nu la nivel de stat membru.

Obiectivul

8. Expunerea de motive a Comisiei descrie obiectivul propunerii după cum urmează:

„Obiectivul general al propunerii este de a îmbunătăți instituirea și funcționarea pieței 

interne prin facilitarea extinderii comerțului transfrontalier pentru întreprinderi și a 

achizițiilor transfrontaliere pentru consumatori. Acest obiectiv poate fi atins prin 

punerea la dispoziție a unui set unitar și de sine-stătător de norme de drept contractual, 

care include dispoziții pentru protecția consumatorilor, Legislația europeană comună în 

materie de vânzare, care trebuie considerată ca un al doilea regim de drept contractual în 

cadrul legislației naționale a fiecărui stat membru.”2

                                               
1 Articolul 5.
2 Pagina 4 din expunerea de motive a Comisiei.
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Subsidiaritatea

9. Expunerea de motive a Comisiei abordează subsidiaritatea după cum urmează:„Obiectivul 

propunerii și anume, contribuirea la funcționarea corespunzătoare a pieței interne prin 

punerea la dispoziție a unui set facultativ unitar de norme de drept al contractelor, are o 

evidentă dimensiune transfrontalieră și nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele 

membre în cadrul sistemelor lor naționale.”

Atât timp cât diferențele dintre legislațiile naționale în materie de contracte continuă să 

ocazioneze costuri de tranzacționare suplimentare semnificative pentru tranzacțiile 

transfrontaliere, obiectivul privind finalizarea pieței interne prin facilitarea extinderii 

comerțului transfrontalier pentru comercianți și a achizițiilor transfrontaliere pentru 

consumatori nu poate fi realizat pe deplin.

Prin adoptarea de măsuri la nivel național, statele membre nu vor fi în măsură să elimine 

costurile suplimentare de tranzacționare și complexitatea juridică care decurg din 

diferențele dintre legislațiile naționale în materie de contracte cu care comercianții se 

confruntă în cadrul comerțului transfrontalier în UE. Consumatorii vor continua să 

dispună de o posibilitate redusă de alegere și de acces limitat la produse provenind din 

alte state membre. De asemenea, acestora le va lipsi încrederea care rezultă din 

cunoașterea drepturilor lor.

Prin urmare, obiectivul propunerii ar putea fi mai bine realizat prin acțiunea la nivelul 

Uniunii, în conformitate cu principiul subsidiarității. Uniunea este cea mai în măsură să 

abordeze problemele legate de fragmentarea juridică prin măsuri luate în domeniul 

dreptului contractelor, care să apropie normele aplicabile tranzacțiilor transfrontaliere. 

În plus, pe măsură ce tendințele pieței evoluează și obligă statele membre să acționeze 

independent, de exemplu prin reglementarea pieței emergente a conținutului digital, este 

probabil ca divergențele de reglementare care duc la creșterea costurilor de tranzacție și 

lacunele în materie de protecție a consumatorilor să crească.”1

                                               
1 Pagina 9.
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10. Evaluarea de impact, realizată de Comisie, abordează subsidiaritatea sub următoarele 
aspecte:

„Prezenta propunere respectă principiul subsidiarității dintr-o serie de motive.

Obiectivele facilitării extinderii schimburilor comerciale transfrontaliere pentru 

întreprinderi și a achizițiilor de către consumatori în cadrul pieței interne nu pot fi pe 

deplin atinse atât timp cât întreprinderile și consumatorii nu pot folosi un set uniform de 

norme contractuale pentru tranzacțiile transfrontaliere. Cadrul legal curent nu este 

suficient, lipsindu-i un set unic de norme de substanță unitare care să acopere 

cuprinzător întreaga perioadă a unui contract transfrontalier. În plus, pe măsură ce 

tendințele pieței evoluează și obligă statele membre să acționeze independent, de 

exemplu prin reglementarea pieței emergente a conținutului digital, este probabil ca 

divergențele de reglementare să crească. Acest fapt determină o creștere a costurilor de 

tranzacționare și a complexității juridice pentru întreprinderi, precum și a insecurității, 

ceea ce afectează întreprinderile și consumatorii implicați în tranzacții transfrontaliere.

O serie de părți interesate recunosc că existența diferențelor la nivelul legilor în materie 

de contracte a condus la o fragmentare legală care poate afecta funcționarea pieței 

interne; aceasta poate determina costuri de tranzacționare suplimentare precum și 

insecuritate juridică pentru întreprinderi și lipsă de încredere din partea consumatorilor.

Uniunea este cel mai bine plasată pentru a rezolva obstacolele din cadrul funcționării 

pieței interne deoarece acestea au o dimensiune transfrontalieră clară. În special, 

Uniunea este cel mai bine plasată pentru abordarea legislației contractuale referitoare la 

obstacolele din calea dezvoltării unui set unic de norme în materie de contracte.

Uniunea va crește valoarea cadrului legal existent prin crearea unor norme pentru 

consumatori și întreprinderi care operează tranzacții transfrontaliere” 1.

Aspecte ale regulamentului care nu respectă principiul subsidiarității

                                               
1 Pagina 22.
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11. Camera Comunelor consideră că propunerea de regulament privind legislația europeană 

comună în materie de vânzare nu respectă fie obligațiile procedurale impuse Comisiei prin 

Protocolul (nr. 2), fie principiul subsidiarității, sub următoarele aspecte.

i) Nerespectarea unei cerințe procedurale esențiale

30. Nici expunerea de motive, nici evaluarea de impact nu conțin „o declarație detaliată care 

să facă posibilă evaluarea respectării principiului subsidiarității” (și al proporționalității), după 

cum stipulează articolul 5 din Protocolul nr. 2 din TFUE, al cărui conținut este prezentat la 

alineatul 4 din prezentul aviz motivat.  

31. Prezumția prevăzută la articolul 5 TUE este că deciziile ar trebui luate cât mai aproape 

posibil de cetățenii UE. O îndepărtare de la această prevedere nu ar trebui acceptată ca atare, 

ci ar trebui justificată într-un mod suficient de detaliat și clar astfel încât cetățenii UE și 

reprezentanții lor aleși să poată înțelege motivele calitative și cantitative care duc la concluzia 

că se justifică mai curând acțiunea UE decât acțiunea națională. ”1

32.  Din ceea ce a primit Comisia de control a legislației europene rezultă că probabil, 

propunerea va avea consecințe importante pentru, între altele, normele naționale privind 

legislația contractuală, direct sau indirect; sistemele naționale de protecție a drepturilor 

consumatorilor; claritatea și securitatea juridică în contractele transfrontaliere de vânzare a 

bunurilor; precum și pentru costurile care vor fi suportate de întreprinderi. Extrasele de la 

alineatele 9 si 10 din prezentul aviz motivat demonstrează că niciunul dintre acestea nu a fost 

luat în considerație de Comisie când a evaluat respectarea principiului subsidiarității în 

propunere, în consecință este foarte dificil pentru parlamentele naționale să evalueze 

respectarea subsidiarității în termenul de opt săptămâni avut la dispoziție pentru depunerea 

unui aviz motivat. (Camera Comunelor a beneficiat într-o mare măsură de asistență în acest 

caz prin observațiile trimise de organizațiile reprezentative din RU). Camera Comunelor 

consideră că s-a încălcat o cerință procedurală esențială din Protocolul nr. 2 prin faptul că 

Comisia nu a oferit o declarație detaliată.
                                               
1 Articolul 5 din Protocolul nr. 2.
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15. Poziția Comisiei privind abordarea subsidiarității este un motiv de îngrijorare nu numai 

pentru Camera Comunelor, ci și pentru toate parlamentele naționale ale statelor membre 

ale UE. Casa Comunelor atrage atenția asupra punctului 2.3 din Contribuția celei de-a 

XLVI-a COSAC:

„În conformitate cu articolul 5 din Protocolul 2, COSAC subliniază că exercitarea 

puterilor conferite parlamentelor naționale implică necesitatea evaluării efectelor 

financiare ale actelor legislative ale UE și, în cazul unei directive, evaluarea 

implicațiilor acesteia asupra sistemelor juridice naționale. În plus, COSAC reamintește 

faptul că proiectele de acte legislative ale UE ar trebui justificate pe baza unor indicatori 

calitativi și cantitativi. COSAC remarcă faptul că analizele de subsidiaritate din 

expunerile de motive ale Comisiei nu au îndeplinit, până la momentul de față, cerințele 

articolului 5.”

ii) Nerespectarea principiului subsidiarității

16. Conformitatea acestui obiectiv cu principiul subsidiarității este evaluată în lumina 

orientărilor menționate la punctul 6 de mai sus.

17. Este de la sine înțeles că o lege opțională în materie de contracte comună tuturor statelor 

membre poate fi realizată mai bine la nivelul UE decât la nivelul statelor membre. Dar 

acest lucru ar însemna că legislația comună în materie de vânzare propusă a) este necesară 

și b) va prezenta avantaje evidente, datorită dimensiunilor sau efectelor acesteia, în raport 

cu o acțiune realizată de statele membre. Ambele cerințe trebuie îndeplinite pentru a 

respecta principiul subsidiarității; în baza probelor pe care le-a analizat, Camera 

Comunelor își exprimă îndoiala că a fost îndeplinită vreuna dintre cerințe .

Necesitatea

18. Nici studiile efectuate de organizați Which?, nici cele realizate de Consumer Focus nu 

demonstrează că existența unor legi diferite în materie de contracte ar împiedica într-un 

mod semnificativ consumatorii sau întreprinderile să facă schimburi comerciale 
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transfrontaliere. Concluziile acestora au fost trase în baza unei analize statistice invocate 

de Comisie 1.

19. Organizația Which?afirmă că într-un Eurobarometru recent, 80% din companii au declarat 

că niciodată sau foarte rar au avut probleme din cauza unor chestiuni legate de legislația 

în materie de contracte pentru consumatori. 72% dintre companii au declarat că 

necesitatea de a se adapta și de a respecta diferite norme de protecție a consumatorilor din 

cadrul legilor străine în materie de contracte nu are consecințe, sau are consecințe minime 

asupra deciziei de a vinde transfrontalier consumatorilor din alte țări ale UE: În plus, 79% 

dintre companii au susținut că o legislație în materie contractuală pentru consumatori 

unică european nu le-ar schimba sau ar conduce doar la o creștere mică a operațiunilor 

transfrontaliere. Între timp, alte analize efectuate de Comisie relevă că cele mai mari 

îngrijorări ale consumatorilor care cumpără din altă țară sunt legate de fraudă (62%) și de 

ce ar trebui să facă în cazul în care apar probleme (59%) Noile studii făcute de Which? 

confirmă acest fapt: peste jumătate din consumatorii intervievați declară că principalul 

motiv pentru care nu cumpără bunuri de la comercianții cu amănuntul din afara RU este 

legat de faptul că nu știu ce ar trebui să facă în cazul în care apar probleme. 

20. Consumer Focus afirmă că:

• tabloul de bord al pieței de consum (martie 2011) elaborat de Comisie identifică 

principalele cauze ale caracterului nepractic al comerțului transfrontalier; 62% 

dintre consumatori au invocat temeri legate de fraudă, 59% s-au declarat 

îngrijorați de ce ar putea face în caz de probleme, iar 49% erau preocupați de 

livrare;

• în ancheta calitativă Eurobarometru a Comisiei privind obstacolele pe care le 

întâmpină cetățenii în cadrul pieței interne (septembrie 2011) cel mai important 

                                               
1 Observațiile detaliate trimise de organizațiile reprezentative și observațiile guvernului adresate Parlamentului 
sub forma unei expuneri de motive sunt cuprinse integral în Raportul Comisiei de control a legislației europene 
din 23 noiembrie 2011, căruia i-a fost atașat prezentul aviz motivat.
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motiv pentru care consumatorii nu cumpără transfrontalier este preferința de a 

cumpăra local, iar

• raportul Comisiei privind comerțul electronic transfrontalier afirmă că 71% 

dintre consumatori considerau că este mai dificil să rezolve probleme atunci 

când cumpără de la furnizori aflați în alte țări ale UE.

21. Aceste constatări sunt susținute de analizele făcute de Consumer Focus. Ancheta 

sociologică privind „cumpărătorul misterios” (mystery shopping survey), făcută cu 

organizații ale consumatorilor din 11 țări, privind experiențele consumatorilor care 

cumpără bunuri și servicii cu ajutorul telefonului mobil, s-au înregistrat deficiențe în 

dezvăluirea informațiilor. Acestea au inclus delimitarea responsabilităților comercianților 

în lanțul de tranzacționare, deficiențe în tratarea reclamațiilor și la nivelul compensării,

precum și probleme cu plata.

22. Impactul unor prevederi legislative divergente în materie de contracte asupra deciziilor 

privind schimburile comerciale transfrontaliere pare, de asemenea, exagerat. Conform 

evaluării de impact a Comisiei1, numai 7% dintre companii consideră că necesitatea de a 

se adapta și respecta diferite norme de protecție a consumatorilor din cadrul legilor străine 

în materie de contracte are un mare impact asupra deciziei de a vinde transfrontalier 

consumatorilor din alte țări ale UE. Este surprinzător că acest element statistic important 

nu se regăsește la alineatul relevant din analiza de impact, ci într-o notă de subsol.

Această propoziție de la alineatul respectiv afirmă, în mod înșelător:

„38% dintre companiile cu experiență sau interesate în comerțul transfrontalier 

consideră un obstacol necesitatea de a se adapta și respecta diferite norme de protecție 

a consumatorilor din cadrul legilor străine în materie de contracte”. 

23. Într-un număr recent din Flash Eurobarometer (nr. 300), aproape 80% dintre comercianți 

au afirmat că legislația armonizată în materie de contracte ar avea „un impact limitat sau 

chiar inexistent” în cadrul activităților lor comerciale transfrontaliere. Conform Flash 

                                               
1 Pagina 13, nota de subsol 55.
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Eurobarometer nr. 321, aproximativ 90% dintre comercianți nu au refuzat niciodată sau 

aproape niciodată să vândă consumatorilor străini din cauza diferențelor la nivelul 

normelor de protecție a consumatorilor din legislația în materie de contracte din țara lor 

membră UE.

24. Consumer Focus a ajuns la concluzia că în argumentele Comisiei nu a fost furnizată nicio 

probă convingătoare în sprijinul poziției sale că acest nou instrument legislativ al UE în 

materie de contracte va conduce la realizarea obiectivului Comisiei de stimulare a 

comerțului transfrontalier. Analizele lor sugerează că există alte obstacole mult mai 

importante pentru consumatorii și întreprinderile care au activități comerciale

transfrontaliere decât variațiile la nivelul legislației în materie de contracte. 

25. Analiza efectuată de Federația întreprinderilor mici, entitate care este în favoarea 

propunerii, a reliefat că numai 18% dintre întreprinderi au declarat că propunerea le-ar fi 

utilă. Un sfert dintre membrii Federației întreprinderilor mici efectuează tranzacții 

comerciale cu țări străine, 87% dintre acestea cu țări din UE – dintre aceștia numai 14% 

au declarat că obstacolele legale îi descurajează să facă tranzacții comerciale 

transfrontaliere.

Avantaje evidente, datorate dimensiunilor sau efectelor acesteia

26. Organizațiile reprezentative din Regatul Unit au exprimat o serie de îngrijorări care 

coincid cu cele exprimate de Guvern în cadrul Expunerii de motive adresate Parlamentului 

la 31 octombrie. Acestea conduc la dubii considerabile cu privire la realizarea intenției 

legislative de a „facilita extinderea comerțului transfrontalier pentru întreprinderi și a 

achizițiilor transfrontaliere pentru consumatori și de a facilita vânzările transfrontaliere 

pentru consumatori” și deci, cu privire la faptul că acțiunea la nivelul UE va fi mult mai 

eficientă decât acțiunea întreprinsă de statele membre.

- Complexitatea juridică

27. În primul rând, Legislația europeană comună în materie de vânzare ar putea conduce la 

niveluri mai mari de complexitate juridică. Faptul că un număr mare de chestiuni, după 
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cum prevede considerentul 27, care afectează relația juridică dintre părți, nu sunt abordate 

în cadrul acestui regim independent ar putea submina scopul propus de a scuti 

întreprinderile de necesitatea unor costuri de tranzacționare în ceea ce privește consilierea 

juridică privind legislația unei alte țări. În mediul juridic din RU există o preocupare 

legitimă că propunerile, în forma în care au fost redactate, pot mai degrabă conduce la 

creșterea confuziei decât la reducerea complexității. La considerentul 27 sunt prevăzute 

următoarele exceptări:

„Toate aspectele de natură contractuală sau extracontractuală care nu sunt reglementate de 

Legislația europeană comună în materie de vânzare sunt reglementate de norme ale 

legislației naționale deja existente care nu fac parte din Legislația europeană comună în 

materie de vânzare, aplicabile în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 593/2008 și (CE) nr. 

864/2007 sau al oricărei alte norme relevante în materia conflictului de legi. Aceste 

aspecte includ, de exemplu, personalitatea juridică, nulitatea unui contract pentru lipsa 

capacității, pentru caracter ilegal sau imoral, stabilirea limbii contractului, chestiunile 

legate de nediscriminare, reprezentare, pluralitatea de debitori și creditori, subrogarea în 

drepturile părților inclusiv cesiunea, compensația și confuziunea, materia dreptului de 

proprietate inclusiv transferul de proprietate, dreptul proprietății intelectuale și materia 

răspunderii civile delictuale. În plus, chestiunea instrumentării simultane a acțiunilor 

privind răspunderea contractuală și extracontractuală nu intră în domeniul de aplicare al 

Legislației europene comune în materie de vânzare.”

- Securitatea juridică

28. Pentru ca un cod juridic să fie aplicat uniform în UE, acesta trebui interpretat uniform. În 

propunere, însă, nu este prevăzut nici un mecanism în acest sens. Articolul 14 prevede 

obligația statelor membre de a notifica hotărârile judecătorești definitive pronunțate de 

instanțele lor judecătorești naționale care interpretează dispozițiile Legislației europene 

comune în materie de vânzare sau orice altă dispoziție a regulamentului. Comisia va 

înființa o bază de date a acestor hotărâri judecătorești. O bază de date cu hotărârile nu va 

crea totuși un precedent juridic pentru instanțele naționale, care sunt responsabile de 
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interpretarea și de aplicarea Legislației europene comune în materie de vânzare. Deoarece 

nu există nicio sursă de jurisprudență, avocații din RU consideră că este probabil ca 

legislația în discuție să fie interpretată și aplicată diferit în statele membre. Acest fapt va 

conduce la creșterea mai marea a insecurității, decât a clarității în cazul tranzacțiilor 

transfrontaliere efectuate în baza noului instrument, va conduce la necesitatea consilierii 

juridice, subminând astfel scopul principal al propunerii.

-    Drepturile consumatorilor

29. Introducerea unei Legislații europene în materie de contracte opționale ar conduce la 

creșterea insecurității juridice și ar crea confuzie în rândurile consumatorilor.

Consumatorii vor trebui să facă față unei situații în care norme diferite se aplică acelorași 

produse, în funcție de întreprinderea de la care le achiziționează și de locația furnizorului.

30. În momentul de față, consumatorii care achiziționează transfrontalier în UE se pot 

confrunta cu norme diferite, dar Regulamentul Roma I (articolul 6) oferă protecție în 

sensul că consumatorii beneficiază, în general, de un nivel mai mare de protecție 

disponibil în baza legislației lor naționale. Deși proiectul de regulament prevede că 

ambele părți din contract trebuie să cadă de acord asupra utilizării acestuia și deși 

consumatorilor li se solicită obligatoriu consimțământul explicit, în realitate alegerea 

consumatorului se va limita fie la acceptarea contractului oferit de furnizor fie la 

neachiziționarea produsului. Prin introducerea unei legislații europene acele întreprinderi 

pot, de fapt, opta ca și legislația națională în materie de contracte să fie, de asemenea, 

facultativă.

31. În temeiul articolului 113 alineatul (3) Comisia este obligată să asigure un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor atunci când face propuneri privind piața internă precum cea de 

față. Din nou, în baza elementelor analizate, Casa Comunelor consideră că există dubii 

considerabile privind realizarea acestui obiectiv prin această propunere, respectiv dacă 

acțiunea la nivelul UE, mai degrabă decât la nivel național, va produce marile avantaje pe 

care le pretinde Comisia.

Aplicarea la nivel național
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32. Articolul 13 prevede că „un stat membru poate hotărî să pună la dispoziție Legislația 

europeană comună în materie de vânzare, în vederea utilizării într-un cadru exclusiv 

național, precum și pentru contractele între comercianți, din care niciunul nu este o IMM.

33. Casa Comunelor are mari rezerve cu privire la caracterul adecvat al incorporării unei 

dispoziții permisive privind contractele naționale într-o propunere legislativă a UE, a cărei 

premisă este mai buna funcționare a pieței interne. Din argumentele prezentate, nu s-a 

demonstrat deloc că acest articol este necesar în vederea realizării obiectivelor propunerii

și nici nu s-ar putea demonstra, ținând seama că prevederea nu este obligatorie. În 

consecință, îngrijorarea privește efectul indirect al acesteia, ceea ce constituie un obiectiv 

legislativ fundamental.

34.Datele furnizate de organizația Which? au subliniat foarte bine acest aspect:

„Există riscul real ca Legislația europeană comună în materie de vânzare să 

înlocuiască legile naționale privind consumatorii, deoarece propunerea Comisiei 

permite statelor membre opțiunea de a face Legislația europeană comună în materie de 

vânzare aplicabilă pentru contractele naționale. În plus, dacă comercianții o folosesc 

când vând în alte țări, atunci ar avea sens să înceapă să o aplice contractelor naționale, 

după cum este permis în propunerea de regulament, pentru a nu opera în cadrul a două 

regimuri de reglementare diferite. De asemenea, dacă companiile care operează 

transfrontalier au un avantaj competitiv (pentru că folosesc comercianții Legislația 

europeană comună în materie de vânzare ) în comparație cu companiile care operează 

doar al nivel național, atunci acest fapt ar putea efectiv obliga companiile naționale să 

migreze și ele către Legislația europeană comună în materie de vânzare Ambele 

situații ar conduce de facto la o armonizare disimulată a dreptului contractual”.

Concluzie
35.Din motivele enunțate mai sus, Camera Comunelor conchide că propunerea în discuție nu 
respectă principiul subsidiarității.


