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SUGESTII
Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaŃa internă şi protecŃia
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluŃie ce urmează a fi adoptată:
1.

salută Cartea verde a Comisiei privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecŃiei
consumatorilor, în special obiectivul anunŃat de a moderniza, simplifica şi îmbunătăŃi
regimul de reglementare pentru profesionişti şi consumatori;

2.

subliniază legătura dintre această revizuire, privind contractele încheiate cu consumatorii,
şi munca desfăşurată în prezent în domeniul dreptului contractual în general, în cadrul
procesului continuu de elaborare a unui Cadru comun de referinŃă pentru dreptul
contractual european (CCR), şi subliniază, prin urmare, că această revizuire şi munca
depusă în vederea CCR trebuie să progreseze în mod complementar, recunoscând, în
acelaşi timp, că realizarea acestei conexiuni nu ar trebui să împiedice sau să întârzie
actualul proces de revizuire;

3.

consideră că este esenŃial să existe o privire de ansamblu clară asupra modului în care
interacŃionează şi funcŃionează împreună, la nivelul UE, diferitele cadre juridice şi de
reglementare care influenŃează activităŃile din domeniul dreptului consumatorilor şi al
dreptului comercial, în special relaŃia dintre oricare instrument rezultat din această
revizuire, instrumentele aplicabile normelor privind conflictul de legi (Roma I şi Roma
II) şi cele care au la bază principiul Ńării de origine [de exemplu, Directiva 2000/31/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice
ale serviciilor societăŃii informaŃionale, în special ale comerŃului electronic, pe piaŃa
internă (directiva privind comerŃul electronic)1];

4.

consideră că este esenŃial ca legislatorul comunitar să acŃioneze în vederea eliminării
tuturor inconsecvenŃelor care există între directivele privind consumatorii care sunt în
curs de revizuire;

5.

subliniază faptul că armonizarea ar trebui să determine un nivel similar de protecŃie a
consumatorilor în toate statele membre fără a se mai armoniza în mod inutil toate
dispoziŃiile naŃionale;

6.

propune ca directivele sectoriale să se bazeze pe principiul armonizării minime, fără a
elimina posibilitatea unei armonizări specifice totale în cazul anumitor dispoziŃii foarte
clare;

7.

salută propunerea Comisiei pentru un instrument orizontal şi recunoaşte posibilele
avantaje a ceea ce unii au denumit „o directivă de bază privind drepturile
consumatorilor”; este în continuare preocupat în legătură cu nivelul de armonizare
maximă ce ar putea rezulta dintr-o astfel de abordare şi cu posibila pierdere aferentă a
anumitor drepturi naŃionale;

1
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8.

propune ca dispoziŃiile transversale ale instrumentului orizontal să se bazeze pe principiul
armonizării totale specifice, pentru a asigura coerenŃa juridică;

9.

recomandă, în ceea ce priveşte sectoarele nearmonizate din domeniul coordonat,
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce, specific pieŃei interne, prin introducerea
unei clauze privind piaŃa internă; clauza respectivă ar permite aplicarea legislaŃiei
agentului economic dacă legislaŃia aplicabilă în domeniul protecŃiei consumatorilor
stabileşte reguli mai stricte şi impune o barieră nejustificată pentru piaŃa internă, adică o
barieră care nu este justificată din motive de politică publică şi siguranŃă publică, de
protecŃie a sănătăŃii publice sau de protecŃie a mediului; consideră că, pentru acele
sectoare care nu intră în sfera domeniului coordonat, consumatorii vor beneficia de
protecŃia garantată de dispoziŃiile obligatorii ale legislaŃiei din Ńara în care îşi au reşedinŃa
obişnuită, astfel cum este prevăzut, în special, în ConvenŃia de la Roma din 19 iunie 1980
privind legea aplicabilă obligaŃiilor contractuale;

10. observă că anexa 1 la Cartea verde conŃine la punctele 4 şi 5 o listă detaliată a aspectelor
juridice contractuale relevante pentru contractele încheiate cu consumatorii, că unele
dintre aceste aspecte au fost deja abordate în cadrul activităŃilor privind CCR; observă că
multe dintre ele au o natură profund „politică” şi că, prin urmare, dacă o regulă generală
ar fi integrată într-un instrument armonizat la nivelul UE, ar fi nevoie de o dezbatere
largă şi de o analiză aprofundată (inclusiv la nivel public);
11. consideră că atât încrederea consumatorilor, cât şi comerŃul transfrontalier ar putea fi
consolidate prin dezvoltarea unui sistem de tip „steag albastru”, care ar permite părŃilor să
opteze pentru una dintre posibilele condiŃii comerciale standard autorizate în UE, şi că ar
trebui depuse mai multe eforturi în vederea unor astfel de soluŃii practice.
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