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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/122/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 ianuarie 2009
privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele
privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de
vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb
(Text cu relevanță pentru SEE)

bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și a
produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen
lung ar trebui încurajate, prin adoptarea anumitor norme
comune.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 95,
având în vedere propunerea Comisiei,

(3)

Pentru a consolida securitatea juridică, iar consumatorii și
întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieței
interne, este necesară apropierea în continuare a legis
lației în acest domeniu a statelor membre. Astfel,
anumite aspecte ale comercializării, vânzării și revânzării
bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și a
produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen
lung, precum și referitoare la schimbul drepturilor care
decurg din contractele privind dreptul de folosință a
bunurilor pe durată limitată ar trebui să fie pe deplin
armonizate. Statele membre nu ar trebui să aibă
dreptul de a menține sau de a introduce în legislația
națională dispoziții diferite de cele prevăzute în
prezenta directivă. În cazul în care nu există astfel de
dispoziții armonizate, statele membre ar trebui să
dispună în continuare de libertatea de a menține sau de
a introduce dispoziții legislative naționale, în confor
mitate cu legislația comunitară. Astfel, statele membre
ar trebui, de exemplu, să poată menține sau introduce
dispoziții legislative cu privire la efectele exercitării
dreptului de denunțare unilaterală în cadrul raporturilor
juridice care nu intră sub incidența prezentei directive,
sau dispoziții conform cărora nu poate fi încheiat
niciun angajament între consumator și un furnizor de
bunuri cu drept de folosință pe durată limitată sau de
produse de vacanță cu drept de folosință pe termen lung
și nu poate fi efectuată nicio plată între aceste persoane
atât timp cât consumatorul nu a semnat contractul de
credit pentru finanțarea achiziției acestor servicii.

(4)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere punerii
în aplicare de către statele membre, în conformitate cu
legislația comunitară, a dispozițiilor prezentei directive în
domenii care nu intră sub incidența acesteia. Prin urmare,
un stat membru ar putea să mențină sau să introducă
dispoziții de drept intern care să corespundă celor din
prezenta directivă sau o parte din dispozițiile sale privind
tranzacțiile care nu intră sub incidența prezentei directive.

(5)

Diferitele contracte care intră sub incidența prezentei
directive ar trebui să fie definite în mod expres, astfel
încât să fie exclusă posibilitatea de a eluda dispozițiile
acesteia.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:
(1)

De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 octombrie 1994
privind protecția dobânditorilor în ceea ce privește
anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea
dreptului de folosință pe durată limitată a bunurilor
imobile (3), dreptul de folosință a bunurilor pe durată
limitată a evoluat, iar pe piață au apărut noi produse
de vacanță similare acestuia. Noile produse de vacanță,
precum și anumite tranzacții referitoare la dreptul de
folosință a bunurilor pe durată limitată, precum
contractele de revânzare și contractele de schimb, nu
intră sub incidența Directivei 94/47/CE. În plus, expe
riența dobândită din aplicarea Directivei 94/47/CE a
demonstrat că anumite aspecte care sunt deja regle
mentate necesită actualizare și clarificare pentru a
preveni dezvoltarea unor produse concepute astfel încât
să eludeze dispozițiile prezentei directive.

(2)

Lacunele existente în reglementare creează cazuri de
denaturare substanțială a concurenței și cauzează
probleme grave consumatorilor, împiedicând astfel func
ționarea corespunzătoare a pieței interne. Prin urmare,
Directiva 94/47/CE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă
directivă actualizată. Întrucât turismul joacă un rol din ce
în ce mai important în economiile statelor membre, o
dezvoltare și o productivitate mai ridicată în sectoarele

(1) JO C 44, 16.2.2008, p. 27.
(2) Avizul Parlamentului European din 22 octombrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 decembrie
2008.
(3) JO L 280, 29.10.1994, p. 83.
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(6)
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În sensul prezentei directive, „contracte privind dreptul de
folosință a bunurilor pe durată limitată” nu ar trebui
interpretat ca incluzând rezervările multiple de unități
de cazare, inclusiv de camere de hotel, în măsura în
care rezervările multiple nu implică drepturi și obligații
în afara celor care decurg din rezervările separate. De
asemenea, „contracte privind dreptul de folosință a
bunurilor pe durată limitată” nu ar trebui interpretat ca
incluzând contractele obișnuite de închiriere, deoarece
acestea din urmă se referă la o singură perioadă de
ocupare neîntreruptă și nu la perioade de ocupare
multiple.

(7)

În sensul prezentei directive, „contracte privind produsele
de vacanță cu drept de folosință pe termen lung” nu ar
trebui interpretat ca incluzând programele de fidelitate
obișnuite care oferă reduceri pentru sejururi viitoare
într-un hotel dintr-un lanț hotelier, deoarece participarea
la programul respectiv nu este dobândită cu titlu oneros
sau suma plătită de consumator nu este destinată, în
principal, obținerii de reduceri sau de alte avantaje
privind cazarea.

(8)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dispozi
țiilor Directivei 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie
1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii,
vacanțe și circuite (1).

(9)

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale
neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de
consumatori („Directiva privind practicile comerciale
neloiale”) (2) interzice practicile comerciale înșelătoare,
agresive și neloiale ale întreprinderilor față de consu
matori. Având în vedere natura produselor și practicile
comerciale legate de bunurile cu drept de folosință pe
durată limitată și de produsele de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung, precum și de revânzare și
schimb, se impune adoptarea unor dispoziții mai
detaliate și mai specifice privind cerințele referitoare la
informații și evenimentele comerciale. Scopul comercial
al invitațiilor la evenimentele comerciale ar trebui
precizat în mod clar consumatorilor. Dispozițiile
privind informațiile precontractuale și privind contractul
ar trebui clarificate și actualizate. Pentru a oferi consu
matorilor posibilitatea de a se familiariza cu informațiile
înainte de încheierea contractului, acestea ar trebui puse
la dispoziția acestora prin mijloace care le sunt ușor
accesibile la momentul respectiv.

(10)

(11)

Consumatorii ar trebui să dispună de dreptul, care nu ar
trebui să poată fi refuzat de către comercianți, de a primi
informațiile precontractuale și contractul într-o limbă pe
care o cunosc, la alegerea lor. În plus, pentru a facilita
executarea contractului și controlul respectării acestuia,
statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a
stabili punerea la dispoziția consumatorilor a unor
versiuni lingvistice ulterioare ale contractului.
Pentru a putea oferi consumatorilor posibilitatea de a
înțelege pe deplin care sunt obligațiile și drepturile
contractuale care le revin, aceștia ar trebui să beneficieze
de un termen în cursul căruia poate denunța unilateral
contractul fără să fie necesar să motiveze denunțarea și
fără costuri. În prezent, acest termen variază de la un stat

(1) JO L 158, 23.6.1990, p. 59.
(2) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
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membru la altul, iar experiența arată că durata prevăzută
de Directiva 94/47/CE nu este suficientă. Termenul ar
trebui, prin urmare, extins pentru a atinge un nivel
ridicat de protecție a consumatorilor și pentru a asigura
o mai mare claritate atât pentru consumatori, cât și
pentru comercianți, iar durata acestuia, modalitățile de
exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a
contractului și efectele exercitării acestui drept ar trebui
să fie armonizate.
(12)

Consumatorii ar trebui să dispună de căi de atac eficiente,
în cazul în care comercianții nu respectă dispozițiile refe
ritoare la informațiile precontractuale și la contract, în
special dispozițiile care prevăd includerea tuturor infor
mațiilor necesare în contract și primirea de către
consumator a unei copii a contractului la momentul
încheierii acestuia. Pe lângă căile de atac prevăzute de
legislația națională, consumatorii ar trebui să beneficieze
de un termen extins de denunțare unilaterală a
contractului, în cazul în care comercianții nu au
furnizat informațiile necesare. Pe durata termenului
extins, exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a
contractului ar trebui să fie în continuare gratuită, indi
ferent de serviciile de care ar fi beneficiat consumatorul.
Expirarea termenului de denunțare unilaterală a
contractului nu împiedică consumatorul să recurgă la
căile de atac disponibile în conformitate cu legislația
națională în cazul nerespectării cerințelor referitoare la
informații.

(13)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului
din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică
termenelor, datelor și expirării termenelor (3) ar trebui să
se aplice la calcularea termenelor stabilite în prezenta
directivă.

(14)

Interzicerea plăților în avans către comerciant sau orice
parte terță înainte de încheierea termenului de denunțare
unilaterală a contractului ar trebui să fie clarificată pentru
a ameliora protecția consumatorilor. În ceea ce privește
contractele de revânzare, interzicerea plăților în avans ar
trebui să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării
sau până la încetarea contractului de revânzare, dar
statele membre ar trebui să dispună în continuare de
libertatea de a reglementa posibilitatea și modalitățile de
efectuare a plăților finale către intermediari, în cazul în
care contractul de revânzare a încetat.

(15)

În cazul contractelor privind produsele de vacanță cu
drept de folosință pe termen lung, prețul care trebuie
plătit conform unui calendar fix de plăți ar putea ține
seama de posibilitatea ajustării unor sume ulterioare după
primul an pentru a asigura menținerea valorii reale a
ratelor respective, de exemplu pentru a lua în considerare
inflația.

(16)

În cazul denunțării unilaterale de către un consumator a
unui contract în care prețul este acoperit în întregime sau
parțial de un credit acordat consumatorului de către
comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri
încheiate între acel terț și comerciant, acordul de credit
ar trebui să fie reziliat fără costuri pentru consumator.
Același principiu ar trebui să se aplice contractelor
privind alte servicii conexe furnizate de comerciant sau
de un terț, pe baza unei înțelegeri încheiate între acel terț
și comerciant.

(3) JO L 124, 8.6.1971, p. 1.
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Consumatorii nu ar trebui să fie privați de protecția
acordată de prezenta directivă în cazul în care legea apli
cabilă contractului este legea unui stat membru. Legea
aplicabilă unui contract trebuie stabilită în conformitate
cu normele comunitare privind dreptul internațional
privat, în special cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie
2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale
(Roma I) (1). În temeiul respectivului regulament, legea
unei țări terțe poate fi aplicabilă în special în cazul în
care consumatorii sunt ținta comercianților în timp ce se
află în vacanță într-o altă țară decât țara lor de reședință.
Dat fiind faptul că astfel de practici comerciale sunt
răspândite în domeniul reglementat de prezenta
directivă, iar contractele au ca obiect sume importante
de bani, ar trebui să fie prevăzute garanții suplimentare
pentru a se asigura faptul că, în anumite situații specifice,
în special în cazul în care jurisdicția asupra contractului
revine instanțelor din oricare stat membru, consumatorul
nu este privat de protecția conferită de prezenta directivă.
Acest concept reflectă nevoile speciale existente în
domeniul protecției consumatorului, care decurg din
complexitatea contractelor, din perioada lungă de timp
pe care acestea o implică și din relevanța financiară a
contractelor care intră sub incidența prezentei directive.
Instanțele competente în proceduri legate de chestiuni
care fac obiectul prezentei directive ar trebui să fie deter
minate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000
privind competența judiciară, recunoașterea și executarea
hotărârilor în materie civilă și comercială (2).

3.2.2009

mațiile referitoare la codurile de conduită existente în
acest domeniu. În vederea asigurării unui nivel ridicat
de protecție a consumatorilor, organizațiile de consu
matori ar putea fi informate și implicate în elaborarea
codurilor de conduită.
(23)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate
în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi
realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidia
rității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat.
În conformitate cu principiul proporționalității, astfel
cum este enunțat în respectivul articol, prezenta
directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a
elimina obstacolele din calea funcționării corespunzătoare
a pieței interne și pentru a atinge un nivel ridicat comun
de protecție a consumatorilor.

(24)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și
principiile recunoscute, în special, de Convenția
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a liber
tăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.

(25)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitu
țional pentru o mai bună legiferare (3), statele membre
sunt încurajate să elaboreze, în interes propriu și în
interesul Comunității, propriile lor tabele care vor
ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta
directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
(19)

(20)

(21)

(22)

Pentru a garanta că protecția conferită consumatorilor de
prezenta directivă este pe deplin aplicată, în special în
ceea ce privește respectarea de către comercianți a
cerințelor referitoare la informații, atât cele precon
tractuale, cât ci cele din contract, este necesar ca statele
membre să definească sancțiunile efective, proporționale
și cu efect de descurajare în cazul nerespectării prezentei
directive.
Este necesar să se asigure că persoanele sau organizațiile
care au, în virtutea dreptului național, un interes legitim
în cauză dispun de căi de atac în cazul nerespectării
prezentei directive.
Este necesară instituirea unor căi de atac adecvate și
eficace în statele membre pentru a soluționa litigiile
dintre consumatori și comercianți. În acest sens, statele
membre ar trebui să încurajeze înființarea unor
organisme publice sau private pentru soluționarea extra
judiciară a litigiilor.
Statele membre ar trebui să garanteze informarea efectivă
a consumatorilor în ceea ce privește dispozițiile naționale
care transpun prezenta directivă și să încurajeze comer
cianții și responsabilii de cod să facă cunoscute infor

(1) JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
(2) JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

Articolul 1
Obiectivul și domeniul de aplicare
(1)
Obiectivul prezentei directive este acela de a contribui la
funcționarea corespunzătoare a pieței interne și de a atinge un
nivel ridicat de protecție a consumatorilor, prin apropierea
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale
statelor membre în ceea ce privește anumite aspecte ale comer
cializării, vânzării și revânzării bunurilor cu drept de folosință
pe durată limitată și a produselor de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung, precum și în ceea ce privește
contractele de schimb.
(2)
Prezenta directivă se aplică tranzacțiilor între comerciant
și consumator.
Prezenta directivă nu aduce atingere legislației naționale refe
ritoare la:
(a) căile de atac prevăzute în dreptul contractual general;
(b) înregistrarea bunurilor imobile sau mobile și transferul
bunurilor imobile;
(c) condițiile de stabilire, regimul de autorizare sau cerințele de
autorizare; precum și
(3) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul
contractelor reglementate de prezenta directivă.
Articolul 2
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administrative ale unui stat membru și care definesc
comportamentul comercianților care își asumă angajamentul
respectării codului în legătură cu una sau mai multe practici
comerciale speciale sau cu unul sau mai multe sectoare de
activitate;

Definiții
(1)
În sensul prezentei directive se aplică următoarele
definiții:
(a) „contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată
limitată” înseamnă un contract cu durata mai mare de un
an, prin care consumatorul dobândește, cu titlu oneros,
dreptul de a utiliza una sau mai multe unități de cazare
peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare;
(b) „contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință
pe termen lung” înseamnă un contract cu durata mai mare
de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește în
principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia de
reduceri și de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără
excluderea transportului sau a altor servicii;
(c) „contract de revânzare” înseamnă un contract în temeiul
căruia un comerciant asistă, cu titlu oneros, un consumator
să vândă sau să cumpere un bun cu drept de folosință pe
durată limitată sau un produs de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung;
(d) „contract de schimb” înseamnă un contract în temeiul căruia
un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de
schimb care îi permite accesul la unități de cazare peste
noapte sau la alte servicii, în schimbul acordării accesului
temporar altor persoane la avantajele care decurg din
contractul consumatorului respectiv privind dreptul de
folosință al bunurilor pe durată limitată;
(e) „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce
acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de
afaceri, artizanală sau profesională și orice persoană care
acționează în numele sau în folosul unui comerciant;
(f) „consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează
în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale,
de afaceri, artizanale sau profesionale;
(g) „contract accesoriu” înseamnă un contract în temeiul căruia
consumatorul dobândește servicii legate de un contract
privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată
sau produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen
lung, aceste servicii fiind furnizate de un comerciant sau de
un terț, pe baza unei înțelegeri între acel terț și comerciant;
(h) „suport durabil” înseamnă orice instrument care permite
consumatorului sau comerciantului să stocheze informațiile
care îi sunt adresate personal într-un mod accesibil pentru
referințe ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată, în
scopuri informative, și care permite reproducerea
neschimbată a informațiilor stocate;
(i) „cod de conduită” înseamnă un acord sau un set de norme
care nu sunt impuse de legislația, reglementările sau actele

(j) „responsabil de cod” înseamnă orice entitate, inclusiv un
comerciant sau un grup de comercianți, responsabilă cu
formularea și revizuirea unui cod de conduită și/sau cu
monitorizarea respectării codului de către cei care și-au
asumat această obligație.
(2)
Pentru a calcula durata contractului privind dreptul de
folosință a bunurilor pe durată limitată sau a contractului
privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen
lung, definite la alineatul (1) literele (a) și (b), se ține seama de
orice dispoziție a contractului care permite reînnoirea tacită sau
prelungirea.
Articolul 3
Publicitate
(1)
Statele membre se asigură că orice publicitate precizează
posibilitatea de a obține informațiile menționate la articolul 4
alineatul (1) și indică unde se pot obține informațiile respective.
(2)
În cazul în care consumatorului îi este oferit personal un
contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată
limitată, un contract privind produsele de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung, un contract de revânzare sau un
contract de schimb în cadrul unui eveniment de promovare
sau al unui eveniment comercial, comerciantul precizează în
mod clar, pe invitație, scopul comercial și natura evenimentului.
(3)
Informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) sunt
puse la dispoziția consumatorului în orice moment pe durata
evenimentului.
(4)
Un bun cu drept de folosință pe durată limitată sau un
produs de vacanță cu drept de folosință pe termen lung nu
poate fi comercializat sau vândut drept o investiție.
Articolul 4
Informații precontractuale
(1)
Comerciantul furnizează consumatorului, în timp util și
înainte ca acesta să încheie un contract sau să accepte o ofertă,
într-un mod clar și inteligibil, informații exacte și suficiente:
(a) în cazul unui contract privind dreptul de folosință a
bunurilor pe durată limitată: prin intermediul unui
formular standard de informații prevăzut în anexa I și infor
mațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv;
(b) în cazul unui contract privind produsele de vacanță cu drept
de folosință pe termen lung: prin intermediul unui formular
standard de informații prevăzut în anexa II și informațiile
enumerate în partea 3 a formularului respectiv;
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(c) în cazul unui contract de revânzare: prin intermediul unui
formular standard de informații prevăzut în anexa III și
informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv;

neprevăzute, independente de voința comerciantului și ale căror
consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate
măsurile necesare.

(d) în cazul unui contract de schimb: prin intermediul unui
formular standard de informații prevăzut în anexa IV și
informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv.

Aceste modificări sunt comunicate consumatorului, pe suport
de hârtie sau pe un alt suport durabil ușor accesibil acestuia,
înaintea de încheierea contractului.

(2)
Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la
dispoziția consumatorului de către comerciant, cu titlu gratuit,
pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil ușor accesibil
consumatorului.
(3)
Statele membre se asigură că informațiile prevăzute la
alineatul (1) sunt redactate, la alegerea consumatorului, în
limba sau într-una din limbile statului membru în care consu
matorul își are reședința sau al cărui resortisant este, cu condiția
ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.
Articolul 5
Contractul privind dreptul de folosință a bunurilor pe
durată limitată, contractul privind produsele de vacanță
cu drept de folosință pe termen lung, contractul de
revânzare sau contractul de schimb
(1)
Statele membre garantează prezentarea în formă scrisă a
contractului, pe suport de hârtie sau alt suport durabil, precum
și că acesta este redactat, la alegerea consumatorului, în limba
sau într-una din limbile statului membru în care consumatorul
își are reședința sau al cărui resortisant este, cu condiția ca
aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.
Cu toate acestea, statul membru în care consumatorul își are
reședința poate solicita următoarele:

Contractul menționează în mod expres astfel de modificări.
(3)
În plus față de informațiile prevăzute la articolul 4
alineatul (1), contractul include:
(a) identitatea, locul de reședință și semnătura fiecărei părți;
precum și
(b) data și locul încheierii contractului.
(4)
Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage
atenția consumatorului într-o manieră explicită asupra existenței
dreptului de denunțare unilaterală a contractului, a termenului
de denunțare unilaterală a contractului prevăzut la articolul 6,
precum și asupra interzicerii plăților în avans în termenul de
denunțare unilaterală a contractului prevăzut la articolul 9.
Clauzele contractuale corespondente sunt semnate separat de
către consumator.
Contractul include un formular standard separat de denunțare
unilaterală, prevăzut în anexa V, care are drept scop facilitarea
exercitării dreptului de denunțare unilaterală a contractului în
conformitate cu articolul 6.
(5)
Consumatorul primește cel puțin un exemplar din
contract la momentul încheierii acestuia.

(a) contractul pus la dispoziția consumatorului să fie redactat,
în orice caz, în limba sau într-una din limbile statului
membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie o limbă
oficială a Comunității;
(b) în cazul unui contract privind dreptul de folosință a
bunurilor pe durată limitată care are ca obiect un singur
bun imobil specific, comerciantul pune la dispoziția consu
matorului o traducere autorizată a contractului în limba sau
într-una din limbile statului membru în care se află bunul
imobil, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a
Comunității.
Statul membru în care comerciantul își desfășoară activitatea
poate impune ca acesta să pună la dispoziția consumatorului
contractul, în toate cazurile, în limba sau într-una din limbile
statului membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie o limbă
oficială a Comunității.
(2)
Informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) fac
parte integrantă din contract și nu pot fi modificate decât în
cazul în care părțile decid altfel în mod expres sau în cazul în
care modificările decurg din anumite circumstanțe neobișnuite și

Articolul 6
Dreptul de denunțare unilaterală a contractului
(1)
Pe lângă căile de atac puse la dispoziția consumatorului
în conformitate cu dreptul intern în caz de încălcare a dispozi
țiilor prezentei directive, statele membre garantează că acesta
dispune de un termen de paisprezece zile calendaristice pentru
a-și exercita dreptul de denunțare unilaterală a contractului
privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, a
contractului privind produsele de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung, a contractului de revânzare sau a
contractului de schimb, fără să ofere o justificare.
(2)
Termenul de denunțare unilaterală a contractului se
calculează:
(a) fie din ziua încheierii contractului ori a unui precontract cu
caracter obligatoriu; sau
(b) din ziua în care consumatorul intră în posesia contractului
sau a precontractului obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară
datei menționate la litera (a).
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(3)
Termenul de denunțare unilaterală a contractului expiră
după:
(a) un an și paisprezece zile calendaristice de la data menționată
la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care comer
ciantul nu a completat și nu a pus la dispoziția consuma
torului sub formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt
suport durabil, formularul standard separat de denunțare
unilaterală a contractului, prevăzut la articolul 5 alineatul
(4);
(b) trei luni și paisprezece zile calendaristice de la data
menționată la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul
în care informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1),
inclusiv formularul standard prevăzut în anexele I-IV, nu au
fost puse la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe
suport de hârtie sau pe un alt suport durabil.
În plus, statele membre aplică sancțiuni corespunzătoare în
conformitate cu articolul 15, în special în cazul în care, la
expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului,
comerciantul nu a respectat cerințele referitoare la informații
prevăzute în prezenta directivă.
(4)
În cazul în care comerciantul a completat și a pus la
dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe suport de
hârtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard
separat de denunțare unilaterală a contractului, prevăzut la
articolul 5 alineatul (4), în termen de un an de la data
menționată la alineatul (2) din prezentul articol, termenul de
denunțare unilaterală a contractului curge de la data la care
consumatorul primește acest formular. În mod similar, în
cazul în care informațiile menționate la articolul 4 alineatul
(1), inclusiv formularul standard prevăzut în anexele I-IV, au
fost puse la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe
suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, în termen de
trei luni de la data menționată la alineatul (2) din prezentul
articol, termenul de denunțare unilaterală a contractului curge
de la data la care consumatorul primește aceste informații.
(5)
În cazul în care contractul de schimb este oferit consu
matorului împreună și în același timp cu contractul privind
dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, se aplică
un singur termen de denunțare unilaterală a contractului, în
conformitate cu alineatul (1), pentru ambele contracte.
Termenul de denunțare unilaterală a contractului pentru
ambele contracte se calculează în conformitate cu dispozițiile
de la alineatul (2), astfel cum se aplică în cazul contractelor
privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată.
Articolul 7
Modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare
unilaterală a contractului
În cazul în care are intenția de a-și exercita dreptul de denunțare
unilaterală a contractului, consumatorul notifică comerciantului
acest lucru pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, înainte
de expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului.
Consumatorul poate utiliza formularul standard de denunțare
unilaterală a contractului prevăzut în anexa V și pus la
dispoziție de comerciant în conformitate cu articolul 5
alineatul (4). Termenul este respectat dacă notificarea este
transmisă înainte de expirarea termenului de denunțare unila
terală a contractului.
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Articolul 8
Efectele exercitării dreptului de denunțare unilaterală a
contractului
(1)
Exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a
contractului de către consumator duce la încetarea obligației
părților de a executa contractul.
(2)
În cazul în care își exercită dreptul de denunțare unila
terală a contractului, consumatorul nu suportă niciun cost și
nici nu este răspunzător pentru plata vreunei sume aferente
eventualelor servicii prestate înainte de denunțarea unilaterală
a contractului.
Articolul 9
Plăți în avans
(1)
Statele membre se asigură că, în ceea ce privește
contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată
limitată, contractele privind produsele de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung și contractele de schimb, sunt interzise
orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani
prin intermediul conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor,
precum și orice alte plăți efectuate de consumator către
comerciant sau către orice alt terț înainte de sfârșitul termenului
de denunțare unilaterală a contractului în conformitate cu
articolul 6.
(2)
Statele membre se asigură că în cazul contractelor de
revânzare, sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de
garanții, rezervarea de bani prin intermediul conturilor, recu
noașterea explicită a datoriilor sau orice alte plăți efectuate de
consumator către comerciant sau orice alt terț, înainte de efec
tuarea efectivă a vânzării respective sau de încetarea contractului
pe alte căi.
Articolul 10
Dispoziții specifice contractelor privind produsele de
vacanță cu drept de folosință pe termen lung
(1)
În cazul contractelor privind produsele de vacanță cu
drept de folosință pe termen lung, plata se efectuează
conform unui calendar fix de plăți. Sunt interzise orice plăți
ale prețului specificat în contract care nu sunt efectuate
conform calendarului fix de plăți. Plățile, inclusiv plata cotizației
de membru, sunt eșalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea
având aceeași valoare. Comerciantul trimite o solicitare scrisă de
plată, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel puțin
paisprezece zile calendaristice înainte de data scadenței.
(2)
Consumatorul poate rezilia contractul începând de la
plata celei de-a doua rate, fără a fi pasibil de vreo sancțiune,
notificând acest lucru comerciantului în termen de paisprezece
zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferentă
fiecărei rate. Acest drept nu afectează dreptul de a rezilia
contractul în temeiul legislației naționale în vigoare.
Articolul 11
Rezilierea contractelor accesorii
(1)
Statele membre se asigură că, în cazul în care consu
matorul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a
contractului privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată
limitată sau a contractului privind produsele de vacanță cu drept
de folosință pe termen lung, orice contract de schimb care
depinde de acesta sau orice alt contract accesoriu este reziliat
în mod automat, fără costuri pentru consumator.
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(2)
Fără a aduce atingere articolului 15 din Directiva
2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consu
matori (1), în cazul în care prețul este acoperit în întregime
sau parțial de un credit acordat consumatorului de către
comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri încheiate
între acel terț și comerciant, contractul de credit este reziliat
fără costuri pentru consumator, în cazul în care acesta își
exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului privind
dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, a
contractului privind produsele de vacanță cu drept de
folosință pe termen lung, a contractului de revânzare sau a
celui de schimb.
(3)
Statele membre stabilesc norme detaliate privind rezilierea
unor astfel de contracte.
Articolul 12
Caracterul imperativ al prezentei directive și aplicarea în
cazurile internaționale
(1)
În cazul în care legislația aplicabilă contractului este
legislația unui stat membru, statele membre se asigură că consu
matorul nu poate renunța la drepturile sale care îi sunt conferite
de prezenta directivă.
(2)
În cazul în care se aplică legislația unei țări terțe, consu
matorul nu poate fi privat de protecția conferită de prezenta
directivă, astfel cum a fost transpusă în statul membru al
instanței competente:

3.2.2009

(c) organizațiile profesionale care au un interes legitim în a
iniția astfel de acțiuni.
Articolul 14
Informarea consumatorilor și soluționarea extrajudiciară a
litigiilor
(1)
Statele membre iau măsurile adecvate pentru informarea
consumatorului cu privire la legislația națională care transpune
prezenta directivă și încurajează, după caz, comercianții și
responsabilii de cod să informeze consumatorii cu privire la
propriile coduri de conduită.
Comisia încurajează redactarea la nivel comunitar, în special de
către organismele, organizațiile și asociațiile profesionale, a unor
coduri de conduită vizând facilitarea punerii în aplicare a
prezentei directive, în conformitate cu legislația comunitară.
Aceasta încurajează de asemenea comercianții și organizațiile
de sector să informeze consumatorii cu privire la oricare
dintre aceste coduri, după caz, prin marcaje specifice.
(2)
Statele membre încurajează stabilirea și dezvoltarea de
proceduri de reclamație și căi de atac extrajudiciare adecvate și
eficiente pentru soluționarea litigiilor în materie de protecție a
consumatorilor care intră sub incidența prezentei directive și
încurajează, după caz, comercianții și organizațiile de sector să
informeze consumatorii cu privire la disponibilitatea acestor
proceduri.

— dacă oricare din bunurile imobile în cauză este situat pe
teritoriul unui stat membru; sau

Articolul 15

— dacă, în cazul unui contract care nu este legat în mod direct
de bunuri imobile, comerciantul își desfășoară activitățile
comerciale sau profesionale într-un stat membru sau, prin
orice mijloace, își direcționează aceste activități către un stat
membru, iar contractul face parte din sfera de aplicare a
acestor activități.

(1)
Statele membre stabilesc sancțiuni adecvate în cazul
nerespectării de către comercianți a dispozițiilor naționale
adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

Articolul 13
Căi de atac judiciare sau administrative
(1)
Statele membre se asigură că există, în interesul consu
matorilor, mijloace adecvate și eficiente pentru a garanta
respectarea de către comercianți a prezentei directive.
(2)
Mijloacele menționate la alineatul (1) includ dispoziții
prin care unul sau mai multe dintre următoarele organisme,
stabilite de legislația internă, sunt abilitate să inițieze acțiuni,
în temeiul dreptului intern, în fața instanțelor sau organismelor
administrative competente pentru a se asigura că dispozițiile de
drept intern privind punerea în aplicare a prezentei directive
sunt aplicate:
(a) organismele și autoritățile publice sau reprezentanții lor;
(b) organizațiile de consumatori care au un interes legitim în
protejarea consumatorilor;
(1) JO L 133, 22.5.2008, p. 66.

Sancțiuni

(2)
Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și
cu efect de descurajare.
Articolul 16
Transpunerea
(1)
Statele membre adoptă și publică, până la 23 februarie
2011, actele cu putere de lege și actele administrative necesare
pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre
comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.
Statele membre aplică aceste dispoziții de la 23 februarie 2011.
Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective,
acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt
însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale.
Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei
trimiteri.
(2)
Statele membre transmit Comisiei textele principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul regle
mentat de prezenta directivă.
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Articolul 17

Articolul 19

Revizuirea

Intrarea în vigoare

Comisia revizuiește prezenta directivă și înaintează un raport
Parlamentului European și Consiliului până la 23 februarie
2014.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

După caz, Comisia face propuneri ulterioare pentru a adapta
prezenta directivă evoluției din domeniul în cauză.

Articolul 20

Comisia poate solicita informații statelor membre și autorităților
naționale de reglementare.
Articolul 18
Abrogare

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 ianuarie 2009.

Directiva 94/47/CE se abrogă.
Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la
prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondență din anexa VI.

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA
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ANEXA I
FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE PRIVIND DREPTUL DE FOLOSINȚĂ A
UNOR BUNURI PE DURATĂ LIMITATĂ
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ANEXA II
FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PRODUSELE DE VACANȚĂ
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ANEXA III
FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE DE REVÂNZARE
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ANEXA IV
FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE DE SCHIMB
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ANEXA V
FORMULAR STANDARD SEPARAT DE DENUNȚARE UNILATERALĂ PENTRU FACILITAREA EXERCITĂRII
DREPTULUI DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI
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ANEXA VI
TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE DISPOZIȚIILE PREZENTEI DIRECTIVE ȘI DIRECTIVA 94/47/CE
Directiva 94/47/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) și articolul 1 alineatul (2) primul
paragraf

Articolul 1 al doilea paragraf

—

Articolul 1 al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (d) (nou)

Articolul 2 a doua liniuță

—

Articolul 2 a treia liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (e)

Articolul 2 a patra liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (f)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (g) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (h) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (i) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (j) (nou)

—

Articolul 2 alineatul (2) (nou)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

—

Articolul 3 alineatul (2) (nou)

—

Articolul 3 alineatul (3) (nou)

—

Articolul 3 alineatul (4) (nou)

Articolul 4 prima liniuță

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf și articolul 5
alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (1)

—

Articolul 4 alineatul (2) (nou)

—

Articolul 5 alineatul (4) (nou)

—

Articolul 5 alineatul (5) (nou)

Articolul 5 alineatul (1) frază introductivă

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (3)

—

Articolul 6 alineatul (5) (nou)
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Prezenta directivă

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7

—

Articolul 8 alineatul (1) (nou)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 9 alineatul (1)

—

Articolul 9 alineatul (2) (nou)

—

Articolul 10 alineatul (1) (nou)

—

Articolul 10 alineatul (2) (nou)

—

Articolul 11 alineatul (1) (nou)

Articolul 7 primul alineat

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 7 al doilea alineat

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 10

Articolele 13 și 15

Articolul 11

—

—

Articolul 14 alineatul (1) (nou)

—

Articolul 14 alineatul (2) (nou)

Articolul 12

Articolul 16

—

Articolul 17 (nou)

—

Articolul 18 (nou)

—

Articolul 19 (nou)

Articolul 13

Articolul 20

Anexă

Anexa I

Anexă litera (a)

Articolul 5 alineatul (3) litera (a) și anexa I partea 1 prima
rubrică

Anexă litera (b)

Anexa I partea 1 a treia rubrică și anexa I partea 3 punctul
1 prima liniuță

Anexă litera (c)

Anexa I partea 1 a doua rubrică și anexa I partea 3 punctul
1 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 1

Anexa I partea 3 punctul 3 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 2

Anexa I partea 1 a patra rubrică și anexa I partea 3 punctul
3 a doua liniuță

Anexă litera (d) punctul 3

Anexa I partea 3 punctul 3 a treia liniuță

Anexă litera (d) punctul 4

Anexa I partea 3 punctul 3 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 5

Anexa I partea 3 punctul 3 a patra liniuță

Anexă litera (e)

Anexa I partea 1 a șasea rubrică și anexa I partea 3 punctul
2 a doua liniuță
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Prezenta directivă

Anexă litera (f)

Anexa I partea 1 a șasea rubrică și anexa I partea 3 punctul
2 a treia liniuță

Anexă litera (g)

Anexa I partea 3 punctul 6 prima liniuță

Anexă litera (h)

Anexa I partea 1 a patra rubrică

Anexă litera (i)

Anexa I partea 1 rubricile cinci și șase și anexa I partea 3
punctul 4 prima liniuță

Anexă litera (j)

Anexa I partea 2 a treia liniuță

Anexă litera (k)

Anexa I partea 2 a șaptea rubrică și anexa I partea 3
punctul 6 a doua liniuță

Anexă litera (l)

Anexa I partea 2 prima și a treia liniuță, anexa I partea 3
punctul 5 prima liniuță și anexa V (nou)

Anexă litera (m)

Articolul 5 alineatul (3) litera (b)

—

Anexa I partea 1 a opta rubrică (nou)

—

Anexa I partea 2 a doua liniuță (nou)

—

Anexa I partea 2 a patra liniuță (nou)

—

Anexa I partea 3 punctul 1 a doua liniuță (nou)

—

Anexa I partea 3 punctul 4 a doua liniuță (nou)

—

Anexa I partea 3 punctul 5 a doua liniuță (nou)

—

Anexa I partea 3 punctul 6 a treia liniuță (nou)

—

Anexa I partea 3 punctul 6 a patra liniuță (nou)

—

Anexele II-V (nou)

