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Ref.: Petiția nr. 1073/2011, adresată de F. B., de cetățenie germană, privind abrogarea 
Directivei 97/7/CE privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la 
distanță

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Directiva 97/7/CE privind protecția consumatorilor cu privire la 
contractele la distanță ar trebui abrogată. Petiționarul susține că beneficiile brute ale 
întreprinderilor mici care fac vânzări online sunt atât de scăzute încât dacă acestea intră în 
procedură de faliment în urma dreptului de restituire, costurile aferente vor fi foarte mari. În 
ceea ce privește obligația de informare, petiționarul susține că consumatori au suficiente 
posibilități de a se informa în prealabil. Petiționarul consideră că vânzătorilor la distanță ar 
trebui să li se poată imputa o anumită sumă în caz de restituire. El consideră că eliminarea 
directivei este chiar și mai benefică, întrucât piața se poate regla singură și consumatorul 
însuși poate indica dacă dorește drept de restituire și dacă și dorește să plătească pentru acest 
lucru. O alternativă ar fi obligarea vânzătorilor la distanță să ofere o „asigurare de calitate 
precară” de maxim 20 % din prețul de achiziție. Petiționarul consideră că piața s-ar putea 
adapta repede la aceste condiții, astfel încât consumatorii rareori ar trebui să plătească acest 
procent de 20 %.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012
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Directiva privind vânzarea la distanță1 oferă consumatorilor care au încheiat un contract la 
distanță dreptul de retractare din contract în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea 
mărfurilor. Singurele cheltuieli care pot fi imputate consumatorului după retractare sunt 
costurile directe de returnare a mărfurilor. În prezent, un stat membru poate să prevadă în 
legislația sa națională norme mai favorabile consumatorilor, cum ar fi un termen de retractare 
mai lung sau suportarea de către comerciant a costurilor de returnare a mărfurilor, acesta 
putând să procedeze la fel în ceea ce privește clauzele sale contractuale.

Logica care stă la baza dreptului de retractare în cazul contractelor la distanță este aceea 
potrivit căreia consumatorul nu are posibilitatea de a vedea produsul în mod concret sau de a 
aprecia natura serviciului înainte de a încheia contractul2.

Legiuitorii UE au adoptat recent Directiva privind drepturile consumatorilor3, care revizuiește 
și abrogă actuala Directivă privind vânzarea la distanță și care urmează să se aplice în întreaga 
Uniune Europeană până în iunie 2014. Legiuitorii au reafirmat posibilitatea oferită 
consumatorilor de a-și reconsidera opțiunea. Cu toate acestea, noua directivă va crea un cadru 
unic de reglementare la nivelul Uniunii Europene pentru principalele aspecte ale contractelor 
de vânzare la distanță, astfel încât statele membre, cu foarte puține excepții, nu vor mai avea 
posibilitatea de a dispune de norme diferite cu privire la această chestiune. Aceste norme 
vizează, de exemplu, informațiile furnizate de comercianți, dreptul de retractare și obligațiile 
atât ale comercianților, cât și ale consumatorilor, în caz de retractare din contract.

Normele uniforme la nivelul Uniunii vor diminua fragmentarea legislației din domeniul 
protecției consumatorilor, reducând, astfel, considerabil costurile de conformitate pentru 
comercianți. Ele vor spori certitudinea juridică și încrederea atât a întreprinderilor, cât și a 
consumatorilor, în piața internă. Prin urmare, prin comparație cu situația actuală din 
Germania, comercianții vor avea posibilitatea de a-și reduce cheltuielile de transport; de fapt, 
în temeiul articolului 14 din Directiva privind drepturile consumatorilor, consumatorul va fi 
acela care va trebui să suporte costurile legate de returnarea bunurilor, cu excepția cazului în 
care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau în care comerciantul nu a informat 
consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Concluzie

Având în vedere recenta adoptare a Directivei privind drepturile consumatorilor, Comisia nu 
intenționează să propună o revizuire a normelor privind vânzările la distanță. Directiva 
privind drepturile consumatorilor asigură un echilibru just între interesele întreprinderilor și 
cele ale consumatorilor.

                                               
1 Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor 
cu privire la contractele la distanță (JO L 144, 20.5.1997, p. 19).
2 A se vedea considerentul (14) al Directivei privind vânzarea la distanță.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Această directivă a fost adoptată la 
10 mai 2011. Statele membre vor trebui să o transpună până la 13 decembrie 2013, aceasta fiind apoi aplicată în 
toate statele membre până la 13 iunie 2014.


