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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută Cartea verde a Comisiei privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei 
consumatorului, în special obiectivul anunţat de a moderniza, simplifica şi îmbunătăţi 
regimul de reglementare pentru profesionişti şi consumatori;

2. insistă asupra legăturii dintre această revizuire referitoare la contractele consumatorilor şi 
munca depusă în domeniul dreptului contractual, în general, în cadrul procesului continuu 
de elaborare a unui Cadru Comun de Referinţă 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 legături nu ar trebui să împiedice sau să 
întârzie actualul proces de revizuire;

3. consideră esenţială o privire de ansamblu clară asupra modului în care interacţionează şi 
funcţionează împreună, la nivelul UE, diferitele regimuri juridice şi de reglementare, cu 
impact asupra dreptului consumatorilor şi al celui comercial, în special relaţia dintre 
oricare instrument rezultat din această revizuire şi cele referitoare la normele privind 
conflictul de legi (Roma I şi Roma II), precum şi altele care au la bază principiul ţării de 
origine (spre exemplu, directiva privind comerţul electronic);

4. consideră că este esenţial ca legiuitorul comunitar să acţioneze în vederea eradicării 
tuturor inconsecvenţelor care există între directivele privind consumatorii aflate în 
revizuire;

5. recunoscând posibilele avantaje a ceea ce unii au denumit „o directivă de bază privind 
drepturile consumatorilor”, în urma unei idei a Comisiei privind un instrument orizontal, 
rămâne îngrijorată în ceea ce priveşte nivelul de armonizare maximă ce ar putea rezulta
dintr-o asemenea abordare şi posibila pierdere aferentă a anumitor drepturi naţionale;

6. observă că anexa 1 a Cărţii verzi conţine la punctele 4 şi 5 o listă extinsă cu aspectele 
juridice contractuale relevante pentru contractele consumatorilor, că unele dintre aceste 
aspecte fac deja parte din activitatea depusă în vederea CCR, iar multe dintre ele au o 
natură profund „politică”, în condiţiile în care, dacă o regulă generală ar trebui să facă 
parte dintr-un instrument armonizat la nivelul UE, ar fi nevoie de o dezbatere (inclusiv o 
dezbatere publică) şi de o analiză intense;

7. consideră că atât încrederea consumatorilor, cât şi comerţul transfrontalier ar putea fi 
sprijinite de dezvoltarea unui sistem de tip „steag albastru” ce ar permite părţilor să 
opteze pentru una dintre mai multe posibile condiţii de afaceri standard autorizate de UE
şi că mai multe eforturi ar putea fi direcţionate spre astfel de soluţii practice;

8. consideră că încrederea consumatorilor este legată şi de disponibilitatea mecanismelor de 
recurs şi compensare; observă că încă mai există obstacole considerabile în calea justiţiei
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transfrontaliere în ceea ce priveşte complexitatea şi costurile şi că această situaţie ar putea 
fi remediată prin introducerea unor mecanisme colective de recurs şi invită Comisia să 
continue evaluarea opţiunilor în această privinţă.
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