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Subiect: Petiția nr. 2485/2013, adresată de AM GC, de cetățenie spaniolă, privind 
reforma juridică planificată a Decretului regal spaniol nr. 1/2007 referitor la 
protecția consumatorilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția Parlamentului European asupra reformei juridice planificate a 
Decretului regal nr. 1/2007 privind „protecția utilizatorilor și a consumatorilor”. El dezvoltă 
subiectul, afirmând clar că reforma, astfel cum este concepută, ar încălca atât 
Directiva 93/13/CEE, cât și Directiva 2011/83/UE. Prima directivă ar fi încălcată întrucât la 
articolul 8 se afirmă explicit că „Statele membre pot adopta sau menține cele mai stricte 
dispoziții compatibile cu tratatul în domeniul reglementat de prezenta directivă, pentru a 
asigura consumatorului un nivel maxim de protecție”, în timp ce a doua directivă menționată 
ar fi încălcată întrucât la articolul 17 se afirmă că „definiția consumatorului ar trebui să 
includă persoanele fizice care acționează în afara activității lor comerciale, a afacerii, meseriei 
sau profesiei lor. Cu toate acestea, în cazul contractelor cu dublu scop, când contractul este 
încheiat în scopuri parțial circumscrise activității comerciale și parțial aflate în afara acesteia, 
și dacă scopul comercial este într-atât de limitat, încât nu are o pondere predominantă în 
contextul general al contractului, respectiva persoană trebuie să fie și ea considerată drept un 
consumator.”

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015
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Petiția

Petiționarul face referire la modificări legislative în Spania în ceea ce privește definiția 
consumatorului. Acesta consideră că modificările aduse articolului 3 din Decretul legislativ 
regal nr. 1/2007 privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor nu respectă Directiva 
2011/83/UE privind drepturile consumatorilor și Directiva 93/13/CEE privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, în măsura în care noua definiție este prea 
restrictivă și nu include contractele cu dublu scop. 

Observațiile Comisiei

Comisia observă că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2011/83/UE și 
articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE, consumatorul este o persoană fizică care, în 
cadrul contractelor reglementate de aceste directive, care acționează scopuri în afara activității 
lor comerciale, a afacerii, meseriei sau profesiei lor.

Considerentul 17 din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor nu face decât să 
clarifice această definiție cu privire la contractele cu dublu scop. Acesta prevede că, în cazul 
contractelor cu dublu scop, când contractul este încheiat în scopuri parțial circumscrise și 
parțial în afara activității comerciale, iar scopul comercial este într-atât de limitat, încât nu are 
o pondere predominantă în contextul general al contractului, respectiva persoană ar trebui, se 
asemenea, să fie considerată consumator.

Cu toate acestea, la transpunerea directivelor UE, statele membre au doar obligația de a 
respecta obiectivele prevăzute de directive, însă acestea dispun de o anumită marjă de 
apreciere în ceea ce privește forma și metodele utilizate pentru transpunere. În ceea ce 
privește natura considerentele, acestea nu au un caracter obligatoriu; scopul lor este de a ajuta 
la interpretarea directivelor.

Concluzie

Serviciile Comisiei au analizat definiția consumatorului în conformitate cu legislația spaniolă 
(Legea nr. 3/2014 din 27 martie 2014) notificată Comisiei și au concluzionat că această 
definiție este în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2011/83/UE și articolul 
2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE.


