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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital 

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0634), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0394/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului 

nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține 

că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20161, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru piața internă și protecția 

consumatorilor și ale Comisiei pentru afaceri juridice în conformitate cu articol 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al 

Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (A8-0375/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Titlul 1 

                                                 
1 JO C 264, 20.7.2016, p. 57. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital 

privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital 

și de servicii digitale 

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE) 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Potențialul de creștere al comerțului 

electronic nu a fost încă pe deplin 

valorificat. Strategia privind piața unică 

digitală pentru Europa29 abordează într-o 

manieră holistică principalele obstacole în 

calea dezvoltării comerțului electronic 

transfrontalier în Uniune pentru a elibera 

acest potențial. Asigurarea unui acces mai 

bun la conținut digital pentru consumatori 

și facilitarea furnizării de conținut digital 

de către întreprinderi sunt necesare pentru 

a stimula economia digitală și creșterea 

economică generală în Uniune. 

(1) Potențialul de creștere al comerțului 

electronic în Uniune nu a fost încă pe 

deplin realizat. Strategia privind piața 

unică digitală pentru Europa29 abordează 

într-o manieră holistică principalele 

obstacole în calea dezvoltării comerțului 

electronic transfrontalier în Uniune pentru 

a elibera acest potențial. Asigurarea unui 

acces mai bun la conținut digital pentru 

consumatori și facilitarea furnizării de 

conținut digital de către întreprinderi sunt 

necesare pentru a stimula economia 

digitală și creșterea economică generală în 

Uniune. 

__________________ __________________ 

29 COM (2015) 192 final. 29 COM(2015)0197. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În conformitate cu articolul 169 

alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul 
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(2) litera (a) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

Uniunea trebuie să contribuie la 

atingerea unui nivel înalt de protecție a 

consumatorilor prin măsurile pe care le 

adoptă în temeiul articolului 114 din 

TFUE. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Articolul 38 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene 

(„Carta”) prevede că politicile Uniunii 

trebuie să asigure un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor, iar articolul 

47 din Cartă prevede că orice persoană 

ale cărei drepturi garantate de dreptul 

Uniunii sunt încălcate are dreptul la o 

cale de atac eficientă. Articolul 16 din 

Cartă recunoaște libertatea de a desfășura 

o activitate comercială în conformitate cu 

dreptul Uniunii și cu legislațiile și 

practicile naționale. 

 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru realizarea unei veritabile 

piețe unice digitale, este necesară 

armonizarea anumitor aspecte referitoare 

la contractele de furnizare de conținut 

digital, pornind de la un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor. 

(2) Pentru a realiza o veritabilă piață 

unică digitală, ar trebui armonizate 

anumite aspecte referitoare la contractele 

de furnizare de conținut digital sau de 

servicii digitale, pornind de la un nivel 

ridicat de protecție a consumatorilor, 

pentru a spori securitatea juridică și a 

reduce costurile tranzacțiilor. 
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Diferențele în ceea ce privește 

normele de drept naționale obligatorii în 

materie de contracte de consum și lipsa 

unor norme clare de drept al contractelor 

se numără printre principalele obstacole 

care împiedică dezvoltarea furnizării de 

conținut digital, deoarece există foarte 

puține norme adaptate la nivelul Uniunii. 
Întreprinderile se confruntă cu costuri 

suplimentare generate de diferențele 

dintre normele de drept naționale 

obligatorii în materie de contracte de 

consum și cu insecuritate juridică atunci 

când vând conținut digital la nivel 

transfrontalier. De asemenea, 

întreprinderile trebuie să suporte costuri 

pentru a-și adapta contractele la normele 

obligatorii specifice pentru furnizarea de 

conținut digital care apar deja în mai multe 

state membre. Se creează astfel diferențe în 

ceea ce privește domeniul de aplicare și 

conținutul normelor naționale specifice 

care reglementează aceste contracte. În 

statele membre în care nu există încă 

norme specifice privind furnizarea de 

conținut digital, comercianții care doresc să 

efectueze vânzări transfrontaliere se 

confruntă cu incertitudini, deoarece nu știu, 

de cele mai multe ori, ce norme se aplică 

pentru conținutul digital în statul membru 

în care doresc să efectueze exporturi, care 

este conținutul acestor norme și dacă 

acestea sunt obligatorii. 

(4) Întreprinderile, în special 

întreprinderile mici și mijlocii („IMM”) 

trebuie să suporte costuri pentru a-și adapta 

contractele la normele obligatorii specifice 

pentru furnizarea de conținut digital sau 

servicii digitale care apar deja în mai multe 

state membre. Se creează astfel diferențe în 

ceea ce privește domeniul de aplicare și 

conținutul normelor naționale specifice 

care reglementează aceste contracte. În 

statele membre în care nu există încă 

norme specifice privind furnizarea de 

conținut digital sau de servicii digitale, 

comercianții care doresc să realizeze 

vânzări transfrontaliere se confruntă cu 

incertitudini, deoarece nu știu, de cele mai 

multe ori, ce norme se aplică pentru 

conținutul digital sau serviciile digitale în 

statul membru în care doresc să efectueze 

exporturi de conținut sau servicii, care este 

conținutul acestor norme și dacă acestea 

sunt obligatorii. 

Justificare 

Ordinea considerentelor 3 și 4 este inversată. 
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Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Consumatorii nu au încredere 

atunci când fac cumpărături 

transfrontaliere, mai ales în mediul online. 

Unul dintre principalii factori pentru 

această lipsă de încredere este 

incertitudinea cu privire la drepturile lor 

contractuale esențiale și lipsa unui cadru 

contractual clar pentru conținutul digital. 

Mulți consumatori de conținut digital se 

confruntă cu probleme legate de calitatea 

conținutului digital sau de accesul la acest 

tip de conținut. De exemplu, consumatorii 

primesc conținut digital greșit sau 

defectuos sau nu sunt în măsură să obțină 

acces la conținutul digital în cauză. Ca 

urmare, consumatorii suferă prejudicii 

financiare și nefinanciare. 

(3) Consumatorii nu au întotdeauna 

încredere atunci când fac cumpărături 

transfrontaliere, mai ales în mediul online. 

Unul dintre principalii factori pentru 

această lipsă de încredere este 

incertitudinea cu privire la drepturile lor 

contractuale esențiale și lipsa unui cadru 

contractual clar pentru conținutul digital 

sau serviciile digitale. Mulți consumatori 
se confruntă cu probleme legate de 

calitatea conținutului digital sau a 

serviciilor digitale sau de accesul la acest 

tip de conținut sau servicii. De exemplu, 

consumatorii primesc conținut digital ori 

servicii digitale greșite sau defectuoase sau 

nu sunt în măsură să obțină acces la 

conținutul digital sau la serviciul digital în 

cauză. Ca urmare, consumatorii suferă 

prejudicii financiare și nefinanciare. 

Justificare 

Ordinea considerentelor 3 și 4 este inversată. 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a soluționa aceste probleme, 

atât întreprinderile, cât și consumatorii ar 

trebui să se poată baza pe norme pe deplin 

armonizate pentru furnizarea de conținut 

digital care să stabilească drepturi 

contractuale aplicabile în întreaga Uniune, 

esențiale pentru acest tip de tranzacții 

transfrontaliere. 

(5) Pentru a soluționa aceste probleme, 

atât întreprinderile, cât și consumatorii ar 

trebui să se poată baza pe norme pe deplin 

armonizate în ceea ce privește anumite 

aspecte normative esențiale referitoare la 
furnizarea de conținut digital sau de 

servicii digitale. Respectivele norme ar 

trebui să stabilească drepturi contractuale 

aplicabile în întreaga Uniune, permițând în 
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același timp statelor membre să mențină 

norme naționale referitoare la anumite 

alte aspecte. În acest sens, obiectivul 

prezentei directive este de a găsi un 

echilibru adecvat între un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor și 

competitivitatea întreprinderilor, 

asigurând în același timp respectarea 

principiului subsidiarității. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Stabilirea de norme de drept pe 

deplin armonizate în materie de contracte 

de consum în toate statele membre va 

facilita oferirea de conținut digital la nivel 

transfrontalier de către întreprinderi. 

Acestea vor dispune de un mediu stabil în 

materie de drept contractual atunci când 

fac vânzări online sau alte tipuri de vânzări 

la distanță către alte state membre. 

Stabilirea de norme specifice pe deplin 

armonizate pentru conținutul digital în 

întreaga UE va elimina complexitatea 

generată de normele naționale diferite 

care se aplică în prezent contractelor de 

furnizare de conținut digital. Aceste 

norme vor evita, de asemenea, 

fragmentarea cadrului juridic generată în 

caz contrar de noile legislații naționale care 

reglementează în mod specific conținutul 

digital. 

(6) Stabilirea de norme de drept 

armonizate în materie de contracte de 

consum în toate statele membre va facilita 

oferirea de conținut digital la nivel 

transfrontalier de către întreprinderi. 

Acestea vor dispune de un mediu stabil în 

materie de drept contractual atunci când 

fac vânzări online sau alte tipuri de vânzări 

la distanță către alte state membre. Aceste 

norme vor evita, de asemenea, 

fragmentarea cadrului juridic generată în 

caz contrar de noile legislații naționale care 

reglementează în mod specific conținutul 

digital și serviciile digitale.  

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Consumatorii vor beneficia de 

drepturi pe deplin armonizate în domeniul 

conținutului digital care vor asigura un 

nivel ridicat de protecție. Vor avea drepturi 

clare în ceea ce privește conținutul digital 

pe care îl primesc sau la care obțin acces de 

oriunde din UE. Acest lucru le va crește 

încrederea în achiziționările de conținut 

digital. Acest lucru va contribui, de 

asemenea, la reducerea prejudiciului suferit 

în prezent de consumatori, deoarece va 

exista un set de drepturi clare care le va 

permite să își soluționeze problemele cu 

care se confruntă în ceea ce privește 

conținutul digital. 

(7) Consumatorii ar trebui să 

beneficieze de drepturi pe deplin 

armonizate în domeniul conținutului și al 

serviciilor digitale care vor asigura un 

nivel ridicat de protecție. Ar trebui să aibă 

drepturi obligatorii clare în ceea ce 

privește conținutul digital sau serviciile 

digitale pe care le primesc sau la care obțin 

acces de oriunde din Uniune. Acest lucru 

ar trebui să le sporească încrederea în 

achiziționarea de conținut digital sau de 

servicii digitale. Acest lucru ar trebui să 

contribuie, de asemenea, la reducerea 

prejudiciului suferit în prezent de 

consumatori, deoarece va exista un set de 

drepturi clare care le va permite să își 

soluționeze problemele cu care se 

confruntă în ceea ce privește conținutul 

digital sau serviciile digitale. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice și contractelor cu dublu scop, 

atunci când contractul este încheiat în 

scopuri parțial circumscrise activității 

comerciale a persoanei și parțial aflate în 

afara activității comerciale respective și 

atunci când scopul comercial este 

secundar în contextul general al 

contractului, astfel încât respectiva 

persoană ar trebui să fie considerată și ea 

consumator. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezenta directivă ar trebui să 

armonizeze pe deplin un set de norme 

esențiale care, până în prezent, nu au fost 

reglementate la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, aceasta ar trebui să cuprindă norme 

privind conformitatea conținutului digital, 

măsurile reparatorii de care dispun 

consumatorii în cazul în care conținutul 

digital nu este în conformitate cu contractul 

și anumite modalități de exercitare a 

acestor măsuri reparatorii. Prezenta 

directivă ar trebui să armonizeze și anumite 

aspecte privind dreptul de a rezilia un 

contract pe termen lung, precum și anumite 

aspective privind modificarea conținutului 

digital. 

(8) Prezenta directivă ar trebui să 

armonizeze pe deplin anumite norme 

esențiale care, până în prezent, nu au fost 

reglementate la nivelul Uniunii sau la nivel 

național. Prin urmare, aceasta ar trebui să 

cuprindă norme privind conformitatea 

conținutului digital sau a serviciilor 

digitale, măsurile reparatorii de care dispun 

consumatorii în cazul în care conținutul 

digital sau serviciile digitale nu sunt în 

conformitate cu contractul și anumite 

modalități de exercitare a acestor măsuri 

reparatorii. Prezenta directivă ar trebui să 

armonizeze și anumite aspecte privind 

dreptul de a rezilia un contract pe termen 

lung, precum și anumite aspecte privind 

modificarea conținutului digital sau a 

serviciilor digitale. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Prin armonizarea deplină a tuturor 

cerințelor legate de aspectele reglementate 

prin prezenta directivă, statele membre nu 

vor mai putea impune, în domeniul de 

aplicare al directivei, alte cerințe de formă 

sau de fond, cum ar fi o perioadă în care 

trebuie să apară lipsa de conformitate, 

obligația consumatorului de a notifica 

furnizorului lipsa de conformitate într-o 

anumită perioadă de timp sau obligația 

consumatorului de a plăti pentru 

utilizarea conținutului digital până în 

momentul rezoluțiunii contractului din 

cauza unei lipse de conformitate cu 

contractul. 

(9) Prin armonizarea deplină a 

cerințelor legate de aspectele reglementate 

prin prezenta directivă, statele membre nu 

vor mai putea impune, în domeniul de 

aplicare al directivei, alte cerințe de formă 

sau de fond, cum ar fi orice fel de norme 

privind inversarea sarcinii probei, cu 

rezultate diferite de cele prevăzute în 

prezenta directivă, sau obligația 

consumatorului de a notifica 

comerciantului lipsa de conformitate într-o 

anumită perioadă de timp. 
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Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să 

afecteze legislațiile naționale în ceea ce 

privește aspectele care nu sunt 

reglementate de prezenta directivă, cum ar 

fi normele naționale care impun 

consumatorilor obligații față de furnizorul 

de conținut digital sau care reglementează 

calificarea, încheierea sau valabilitatea 

contractelor sau legalitatea conținutului. De 

asemenea, statele membre ar trebui să își 

păstreze libertatea de a stabili norme 

privind condițiile detaliate de exercitare a 

drepturilor, cum ar fi dreptul la 

despăgubiri, în măsura în care nu intră sub 

incidența prezentei directive, sau norme 

care prevăd consecințele rezoluțiunii 

contractului și care se aplică în plus față de 

normele privind restituirea reglementate de 

prezenta directivă. 

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să 

afecteze legislațiile naționale în ceea ce 

privește aspectele care nu sunt 

reglementate de prezenta directivă, cum ar 

fi normele naționale care impun 

consumatorilor obligații față de furnizorul 

de conținut digital sau care reglementează 

calificarea, încheierea sau valabilitatea 

contractelor sau legalitatea conținutului. De 

asemenea, statele membre ar trebui să își 

păstreze libertatea de a stabili norme 

privind condițiile detaliate de exercitare a 

drepturilor, cum ar fi dreptul la 

despăgubiri, în măsura în care nu intră sub 

incidența prezentei directive, sau norme 

care prevăd consecințele rezoluțiunii 

contractului și care se aplică în plus față de 

normele privind restituirea reglementate de 

prezenta directivă. Ar trebui să li se 

permită statelor membre să mențină sau 

să introducă norme naționale privind 

măsurile reparatorii pentru „viciile 

ascunse”. Ar trebui să li se permită 

statelor membre să mențină norme 

naționale privind dreptul de a refuza într-

un termen scurt, atunci când acestea sunt 

înscrise în ordinile lor juridice respective 

la data intrării în vigoare a prezentei 

directive. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Prezenta directivă nu ar trebui să 

aducă atingere legislațiilor naționale care 

reglementează condițiile în care se 

consideră că un contract pentru 
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furnizarea de conținut digital sau de 

servicii digitale are legătură cu alt 

contract sau este auxiliar unui alt 

contract încheiat de consumator cu 

furnizorul sau cu alt comerciant, și nici 

efectelor pe care le are aceasta asupra 

oricăruia dintre contracte sau asupra 

măsurilor reparatorii care urmează a fi 

aplicate în temeiul oricăruia dintre 

contracte. De asemenea, statele membre 

ar trebui să aibă libertatea de a stabili 

natura acestor contracte, care includ 

contracte de vânzare, de furnizare de 

servicii, de închiriere sau contracte sui 

generis. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) Cu toate acestea, fără a aduce 

atingere Codului european al 

comunicațiilor electronice1a, în cazul în 

care, în cadrul unui contract sau al unui 

grup de contracte, comerciantul oferă 

conținut digital sau servicii digitale în 

combinație cu alte servicii, cum ar fi 

serviciile sau produsele de comunicații 

interpersonale, iar conținutul digital sau 

serviciul digital nu este preinstalat în 

bunuri, prezenta directivă ar trebui să se 

aplice numai componentei de conținut 

digital sau de servicii digitale a unui astfel 

de grup. Celelalte elemente ar trebui 

reglementate de legislația aplicabilă. 

 _______________ 

 1a Directiva .../... a Parlamentului 

European și al Consiliului din ... de 

instituire a Codului european al 

comunicațiilor electronice (JO L xx, 

[data], p. x-x. 
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Justificare 

Considerentul 10 b (nou) înlocuiește considerentul 20 din propunerea Comisiei (a se vedea 

amendamentul 27). 

 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Directiva ar trebui să permită 

soluționarea problemelor care afectează 

diferitele categorii de conținut digital și 

furnizarea acestuia. Pentru a ține seama de 

evoluțiile tehnologice rapide și pentru a 

menține valabilitatea în timp a noțiunii de 

conținut digital, această noțiune, astfel 

cum este utilizată în prezenta directivă, ar 

trebui să fie mai generală decât cea 

utilizată în Directiva 2011/83/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului30. În special, această noțiune 

ar trebui să acopere serviciile care permit 

crearea, prelucrarea sau stocarea de date. 

Dat fiind că există numeroase modalități 

prin care conținutul digital poate fi 

furnizat, cum ar fi transmiterea pe un 

suport durabil, descărcarea de către 

consumatori pe dispozitivele lor, 

streamingul, acordarea accesului la 

capacitățile de stocare a conținutului 

digital sau accesul la utilizarea 

platformelor de comunicare socială, 

prezenta directivă ar trebui să se aplice 

tuturor formelor de conținut digital, 

indiferent de mijlocul utilizat pentru 

transmiterea acestuia. Nu este de dorit să 

se facă diferențierea între diversele 

categorii de pe această piață cu o evoluție 

tehnologică rapidă, deoarece nu s-ar putea 

evita discriminările între furnizori. Ar 

trebui să se asigure condiții de concurență 

echitabile între furnizorii de diferite 

categorii de conținut digital. Cu toate 

(11) Prezenta directivă ar trebui să 

permită soluționarea problemelor care 

afectează diferitele categorii de conținut 

digital sau servicii digitale și furnizarea 

acestora. Pentru a asigura coerența cu 

acquis-ul, noțiunea de conținut digital ar 

trebui să corespundă celei utilizate în 

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului30 și ar trebui să 

acopere, de exemplu, textul, conținutul 

video și audio, aplicațiile, jocurile digitale 

și orice alt software. Pentru a ține seama 

de evoluțiile tehnologice rapide și pentru a 

asigura aplicarea viitoare a prezentei 

directive, aceasta ar trebui să includă și 

serviciile care permit crearea, prelucrarea 

sau stocarea de date, precum și serviciile 

care permit schimbul de date în format 

digital, inclusiv serviciile de comunicații 

interpersonale care nu se bazează pe 

numere, în cazul în care acestea nu sunt 

reglementate de Codul european al 

comunicațiilor electronice. Dat fiind că 

există numeroase modalități prin care 

conținutul digital sau serviciile digitale pot 

fi furnizate, cum ar fi transmiterea pe un 

CD, DVD sau suport similar, descărcarea 

de către consumatori pe dispozitivele lor, 

streamingul, acordarea accesului la 

capacitățile de stocare pentru serviciile 

digitale sau accesul la utilizarea 

platformelor de comunicare socială, 

prezenta directivă ar trebui să se aplice 

tuturor formelor de conținut digital sau de 
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acestea, prezenta directivă nu ar trebui să 

se aplice conținutului digital care este 

încorporat în bunuri în așa fel încât 

funcționează ca parte integrantă a 

bunurilor și funcțiile sale sunt 

subordonate funcționalităților principale 

ale bunurilor. 

servicii digitale, indiferent de mijlocul 

utilizat pentru transmiterea acestora. Nu 

este de dorit să se facă diferențierea între 

diversele categorii de pe această piață cu o 

evoluție tehnologică rapidă, deoarece nu s-

ar putea evita discriminările între 

comercianți. Ar trebui să se asigure 

condiții de concurență echitabile între 

comercianții de diferite categorii de 

conținut digital sau de servicii digitale. 

__________________ __________________ 

30 JO L 304, 22.11.2011, p.64. 30Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64). 

 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a răspunde așteptărilor 

consumatorilor și a asigura un cadru juridic 

clar și simplu pentru furnizorii de conținut 

digital oferit pe un suport durabil, în ceea 

ce privește cerințele de conformitate și 

măsurile reparatorii de care dispun 

consumatorii în caz de neconformitate, 

prezenta directivă ar trebui să se aplice 

bunurilor cum ar fi DVD-urile sau CD-

urile, care încorporează conținut digital în 

așa fel încât bunurile funcționează numai 

ca suport al conținutului digital. Directiva 

ar trebui să se aplice conținutului digital 

furnizat pe un suport durabil, indiferent 

dacă acesta este vândut la distanță sau în 

situații „față în față”, astfel încât să se evite 

(12) Pentru a răspunde așteptărilor 

consumatorilor și a asigura un cadru juridic 

clar și simplu pentru comercianții de 

bunuri în care este încorporat conținut 

digital sau un serviciu digital, în ceea ce 

privește cerințele de conformitate și 

măsurile reparatorii de care dispun 

consumatorii în caz de neconformitate, 

prezenta directivă ar trebui să se aplice 

conținutului digital sau serviciilor digitale 

preinstalate în bunuri, cum ar fi DVD-

urile și CD-urile sau bunurile 

„inteligente”. În ceea ce privește aceste 

bunuri, comerciantul ar trebui să fie 

răspunzător, în temeiul prezentei 

directive, față de consumator pentru 



 

RR\1140457RO.docx 17/129 PE592.444v02-00 

 RO 

fragmentarea între diferitele canale de 

distribuție. Directiva 2011/83 ar trebui să 

continue să se aplice acestor bunuri, 

inclusiv în ceea ce privește obligațiile 

legate de livrarea bunurilor, măsurile 

reparatorii în cazul în care nu se realizează 

livrarea și natura contractului în baza 

căruia sunt furnizate bunurile respective. 

De asemenea, prezenta directivă nu aduce 

atingere dreptului de distribuire care se 

aplică acestor bunuri în temeiul legislației 

privind drepturile de autor. 

îndeplinirea obligațiilor ce îi revin numai 

în ceea ce privește conținutul digital sau 

serviciul digital încorporat. Răspunderea 

pentru celelalte elemente ale bunurilor 

respective ar trebui reglementată de 

legislația aplicabilă. Prezenta directivă ar 

trebui să se aplice conținutului digital sau 

serviciilor digitale încorporate, indiferent 

dacă bunurile în care acestea sunt 

preinstalate sunt furnizate la distanță sau 

în situații „față în față”, astfel încât să se 

evite fragmentarea între diferitele canale de 

distribuție. Directiva 2011/83/UE ar trebui 

să continue să se aplice acestor bunuri, 

inclusiv în ceea ce privește obligațiile 

legate de livrarea bunurilor, măsurile 

reparatorii în cazul în care nu se realizează 

livrarea și natura contractului în baza 

căruia sunt furnizate bunurile respective. 

Normele din prezenta directivă referitoare 

la furnizarea și nefurnizarea conținutului 

digital sau a serviciilor digitale nu se 

aplică, prin urmare, conținutului digital 

încorporat și serviciilor digitale 

încorporate. De asemenea, prezenta 

directivă nu aduce atingere dreptului de 

distribuire care se aplică acestor bunuri în 

temeiul legislației privind drepturile de 

autor. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În economia digitală, participanții 

pe piață consideră adesea și din ce în ce 

mai mult că informațiile referitoare la 

persoane fizice au o valoare comparabilă 

cu banii. Conținutul digital este adesea 

furnizat nu în schimbul unui preț, ci în 

schimbul unei contraprestații 

nepecuniare, și anume prin acordarea 

accesului la date cu caracter personal sau 

de altă natură. Aceste modele de afaceri 

specifice se aplică în diferite forme pe o 

(13) În economia digitală, participanții 

pe piață consideră adesea și din ce în ce 

mai mult că informațiile referitoare la 

persoane fizice au o valoare comparabilă 

cu banii. Conținutul digital și serviciile 

digitale sunt adesea furnizate nu în 

schimbul unui preț, ci în schimbul datelor, 

și anume prin acordarea accesului la date 

cu caracter personal sau de altă natură. 

Aceste modele de afaceri specifice se 

aplică în diferite forme pe o parte 
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parte semnificativă a pieței. Introducerea 

unei diferențieri în funcție de natura 

contraprestației ar duce la o discriminare 

între diferitele modele de afaceri și ar oferi 

un stimulent nejustificat pentru ca 

întreprinderile să se orienteze către oferirea 

de conținut digital în schimbul datelor. Ar 

trebui să se asigure condiții de concurență 

echitabile. În plus, defectele în ceea ce 

privește caracteristicile conținutului digital 

furnizat în schimbul unei contraprestații 

nepecuniare ar putea avea un impact 

asupra intereselor economice ale 

consumatorilor. Prin urmare, 

aplicabilitatea normelor din prezenta 

directivă nu ar trebui să depindă de faptul 

că se plătește sau nu un preț în schimbul 

conținutului digital specific în cauză. 

semnificativă a pieței. Introducerea unei 

diferențieri în funcție de natura 

contraprestației ar duce la o discriminare 

între diferitele modele de afaceri, fapt care 

oferă un stimulent nejustificat pentru ca 

întreprinderile să se orienteze către oferirea 

de conținut digital sau de servicii digitale 

în schimbul datelor. În plus, defectele în 

ceea ce privește caracteristicile de 

performanță ale conținutului digital sau ale 

serviciilor digitale furnizate în schimbul 

datelor drept contraprestații ar putea avea 

un impact asupra intereselor economice ale 

consumatorilor. Pentru a asigura condiții 

de concurență echitabile, aplicabilitatea 

normelor din prezenta directivă nu ar trebui 

să depindă de faptul că se plătește sau nu 

un preț în schimbul conținutului digital sau 

al serviciilor digitale specifice în cauză. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În economia digitală, participanții 

pe piață consideră adesea și din ce în ce 

mai mult că informațiile referitoare la 

persoane fizice au o valoare comparabilă 

cu banii. Conținutul digital este adesea 

furnizat nu în schimbul unui preț, ci în 

schimbul unei contraprestații 

nepecuniare, și anume prin acordarea 

accesului la date cu caracter personal sau 

de altă natură. Aceste modele de afaceri 

specifice se aplică în diferite forme pe o 

parte semnificativă a pieței. Introducerea 

unei diferențieri în funcție de natura 

contraprestației ar duce la o discriminare 

între diferitele modele de afaceri și ar oferi 

un stimulent nejustificat pentru ca 

întreprinderile să se orienteze către 

oferirea de conținut digital în schimbul 

datelor. Ar trebui să se asigure condiții de 

concurență echitabile. În plus, defectele în 

(13) În economia digitală, participanții 

pe piață consideră adesea și din ce în ce 

mai mult că informațiile referitoare la 

persoane fizice au o valoare. Au apărut 

anumite modele de afaceri în care 

comercianții furnizează conținut digital 

sau un serviciu digital, iar consumatorul 

are obligația de a furniza sau de a oferi 

acces la date cu caracter personal. Aceste 

modele de afaceri specifice se aplică deja 

în diferite forme pe o parte semnificativă a 

pieței. Prezenta directivă nu își propune 

să decidă dacă astfel de contracte ar 

trebui să fie permise sau nu. În plus, 

aceasta lasă la latitudinea dreptului 

național problema validității contractelor 

pentru furnizarea de conținut digital sau 

a unui serviciu digital în cazul în care 

sunt furnizate sau accesate date cu 

caracter personal. Prezenta directivă nu 
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ceea ce privește caracteristicile 

conținutului digital furnizat în schimbul 

unei contraprestații nepecuniare ar putea 

avea un impact asupra intereselor 

economice ale consumatorilor. Prin 

urmare, aplicabilitatea normelor din 

prezenta directivă nu ar trebui să depindă 

de faptul că se plătește sau nu un preț în 

schimbul conținutului digital specific în 

cauză. 

ar trebui, în niciun caz, să dea impresia 

că legitimează sau încurajează o practică 

pe baza monetizării datelor cu caracter 

personal, deoarece datele cu caracter 

personal nu pot fi comparate cu un preț 

și, prin urmare, nu pot fi considerate ca 

fiind o marfă. Cu toate acestea, 

introducerea unei diferențieri a normelor 

aplicabile tranzacțiilor monetare și 

nemonetare ar oferi un stimulent 

nejustificat pentru ca întreprinderile să 

privilegieze furnizarea de conținut digital 

sau de servicii digitale cu condiția să fie 

furnizate date cu caracter personal. În 

plus, defectele în ceea ce privește 

caracteristicile conținutului digital sau ale 

serviciului digital furnizat atunci când nu 

este plătit niciun preț ar putea avea un 

impact asupra intereselor economice ale 

consumatorilor. În vederea asigurării unor 

condiții de concurență echitabile și a unui 

nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor, aplicabilitatea normelor 

din prezenta directivă nu ar trebui să 

depindă de faptul că se plătește sau nu un 

preț în schimbul conținutului digital sau al 

serviciului digital specific în cauză. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În ceea ce privește conținutul 

digital care nu este furnizat în schimbul 

unui preț, ci al unei contraprestații 

nepecuniare, prezenta directivă ar trebui să 

se aplice exclusiv în cazul contractelor în 

care furnizorul solicită, iar consumatorul 

pune în mod activ la dispoziția 

furnizorului date, cum ar fi numele și 

adresa de e-mail sau fotografii, direct sau 

indirect, de exemplu, prin înregistrarea cu 

titlu individual sau pe baza unui contract 

care permite accesul la fotografiile 

(14) În ceea ce privește conținutul 

digital și serviciile digitale furnizate nu în 

schimbul unui preț, ci în momentul în care 

sunt puse la dispoziție date cu caracter 

personal, prezenta directivă ar trebui să se 

aplice în cazul contractelor în care 

comerciantul solicită consumatorului să 

furnizeze date cu caracter personal, 

precum și în cazul în care comerciantul 

colectează date cu caracter personal. Ar 

putea fi incluse aici, de exemplu, numele 

și adresa de e-mail sau fotografii, furnizate 
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consumatorului. Prezenta directivă nu ar 

trebui să se aplice situațiilor în care 

furnizorul colectează datele necesare 

pentru a asigura funcționarea 

conținutului digital în conformitate cu 

contractul, de exemplu localizarea 

geografică atunci când este necesar ca o 

aplicație mobilă să funcționeze 

corespunzător, sau în scopul exclusiv al 

îndeplinirii cerințelor legale, de exemplu, 

în cazul în care înregistrarea 

consumatorului este necesară în scopuri de 

securitate și identificare, în temeiul 

legislației aplicabile. Prezenta directivă nu 

ar trebui să se aplice situațiilor în care 

furnizorul colectează informații, inclusiv 

date cu caracter personal, precum adresa 

IP sau alte informații generate automat, 

cum ar fi informațiile colectate și 

transmise de un modul cookie, fără ca 

respectivul consumator să le furnizeze în 

mod activ, chiar și în cazul în care 

consumatorul acceptă modulul cookie. 
Directiva nu ar trebui să se aplice nici în 

situațiile în care consumatorul este expus 

anunțurilor publicitare exclusiv pentru a 

avea acces la conținutul digital. 

direct sau indirect comerciantului, de 

exemplu, prin înregistrarea cu titlu 

individual sau pe baza unui contract care 

permite accesul la fotografiile 

consumatorului, sau datele cu caracter 

personal colectate de către comerciant, 

cum ar fi adrese IP. Prezenta directivă nu 

ar trebui să se aplice situațiilor în care 

comerciantul colectează date cu caracter 

personal exclusiv pentru a asigura 

furnizarea, conformitatea sau 

îmbunătățirea conținutului digital sau a 

serviciului digital, sau în scopul exclusiv al 

îndeplinirii cerințelor legale, de exemplu, 

în cazul în care înregistrarea 

consumatorului este necesară în scopuri de 

securitate și identificare, în temeiul 

legislației aplicabile. Directiva nu ar trebui 

să se aplice nici în situațiile în care 

consumatorul este expus anunțurilor 

publicitare exclusiv pentru a avea acces la 

conținutul digital sau la serviciul digital. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Conținutul generat de consumatori 

ar trebui tratat în același mod ca orice alt 

conținut digital pe care consumatorul îl 

furnizează sau îl stochează în cursul 

perioadei de executare a contractului, cum 

ar fi muzică și fișiere video, fotografii, 

jocuri sau aplicații. Conținutul generat de 

către consumatori cuprinde o gamă largă 

de exemple, inclusiv imagini digitale, 

fișiere video și audio, bloguri, forumuri de 

discuții, formate de colaborare bazate pe 

text, mesaje postate, conversații (chat), 

(15) Conținutul generat de consumatori 

ar trebui tratat în același mod ca orice alt 

conținut digital sau serviciu digital pe care 

consumatorul îl furnizează sau îl stochează 

în cursul perioadei de executare a 

contractului, cum ar fi muzică și fișiere 

video, fotografii, jocuri sau aplicații, cu 

excepția cazului în care în prezenta 

directivă se prevede altfel. Conținutul 

generat de către consumatori cuprinde o 

gamă largă de exemple, inclusiv imagini 

digitale, fișiere video și audio, bloguri, 
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mesaje Twitter, jurnale (log), podcasturi, 

conținut creat pe dispozitivele mobile, 

conținut creat în cadrul mediilor virtuale 

online, evaluări (rating) și colecții de 

linkuri referitoare la conținut online. 

forumuri de discuții, formate de colaborare 

bazate pe text, mesaje postate, conversații 

(chat), mesaje Twitter, jurnale (log), 

podcasturi, conținut creat pe dispozitivele 

mobile, conținut creat în cadrul mediilor 

virtuale online, evaluări (rating) și colecții 

de linkuri referitoare la conținut online. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Furnizorii de fișiere video, 

fotografii, aplicații software și alte tipuri 

de conținut digital ar trebui să ofere 

garanții cu privire la siguranța 

conținutului digital pe care îl furnizează, 

asigurând un nivel înalt de protecție 

pentru consumatori împotriva 

programelor malware. 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În vederea asigurării unui set 

comun de drepturi pentru consumatori și a 

unor condiții de concurență echitabile 

pentru întreprinderi, consumatorii ar trebui 

să dispună de aceleași măsuri reparatorii în 

cazul în care conținutul digital nu este 

conform cu contractul, indiferent de modul 

în care a fost dezvoltat conținutul. Prin 

urmare, directiva ar trebui să se aplice 

contractelor care prevăd dezvoltarea unui 

conținut digital adaptat cerințelor specifice 

ale consumatorului, inclusiv a unui 

program software adaptat. Prezenta 

directivă ar trebui să se aplice și în cazul 

furnizării de fișiere de modelare vizuală, 

(16) În vederea asigurării unui set 

comun de drepturi pentru consumatori și a 

unor condiții de concurență echitabile 

pentru întreprinderi, consumatorii ar trebui 

să dispună de aceleași măsuri reparatorii în 

cazul în care conținutul digital sau 

serviciile digitale nu sunt conforme cu 

contractul, indiferent de modul în care a 

fost dezvoltat conținutul sau serviciul. Prin 

urmare, prezenta directivă ar trebui să se 

aplice contractelor care prevăd dezvoltarea 

unui conținut digital sau a unor servicii 

digitale adaptate cerințelor specifice ale 

consumatorului, inclusiv a unui program 

software adaptat. Prezenta directivă ar 
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necesare în contextul imprimării 3D. Cu 

toate acestea, prezenta directivă nu ar 

trebui să reglementeze bunurile produse cu 

ajutorul tehnologiei de imprimare 3D, nici 

daunele cauzate acestora. 

trebui să se aplice și în cazul furnizării de 

fișiere de modelare vizuală, necesare în 

contextul imprimării 3D. Cu toate acestea, 

prezenta directivă nu ar trebui să 

reglementeze bunurile produse cu ajutorul 

tehnologiei de imprimare 3D, nici daunele 

cauzate acestora. 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Conținutul digital este deosebit de 

relevant în contextul internetului 

obiectelor (Internet of Things). Totuși, 

este oportun să se abordeze separat 

chestiunile specifice referitoare la 

răspunderea legată de internetul 

obiectelor, inclusiv răspunderea pentru 

date și contractele de comunicare între 

mașini (machine-to-machine). 

(17) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice dispozitivelor conectate în cadrul 

internetului obiectelor („dispozitive IoT”). 

Totuși, este oportun să se abordeze separat 

chestiunile specifice referitoare la 

răspunderea legată de contractele de 

comunicare între mașini (machine-to-

machine). 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Contractele pot include termenii și 

condițiile generale ale furnizorului care 

trebuie acceptate de către consumator. În 

ceea ce privește unele tipuri de conținut 

digital, de multe ori, furnizorii descriu 

serviciul și obiectivele măsurabile ale 

acestuia într-un acord privind nivelul 

serviciilor. Acordurile privind nivelul 

serviciilor sunt, în general, anexate la 

contractul principal și constituie o 

componentă importantă a relației 

contractuale dintre furnizor și consumator. 

Aceste acorduri ar trebui incluse în 

(18) Contractele pot include termenii și 

condițiile generale ale comerciantului care 

trebuie acceptate de către consumator. În 

ceea ce privește serviciile digitale, de 

multe ori, comercianții descriu serviciul și 

obiectivele măsurabile ale acestuia într-un 

acord privind nivelul serviciilor. 

Acordurile privind nivelul serviciilor sunt, 

în general, anexate la contractul principal și 

constituie o componentă importantă a 

relației contractuale dintre comerciant și 

consumator. Aceste acorduri ar trebui 

incluse în prezenta directivă și ar trebui să 
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definiția unui contract în temeiul 

prezentei directive și ar trebui să respecte 

normele pe care aceasta le stabilește. 

respecte normele pe care aceasta le 

stabilește. 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice numai acelor servicii al căror obiect 

principal este furnizarea de conținut 

digital. Prin urmare, directiva nu ar trebui 

să se aplice serviciilor care sunt prestate 

personal de furnizor și pentru care 

mijloacele digitale nu sunt utilizate decât în 

scopuri de acces sau de livrare, cum ar fi o 

traducere oferită de o persoană sau alte 

servicii de consiliere profesională pentru 

care numai rezultatul serviciului este livrat 

consumatorului prin mijloace digitale. 

(19) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice numai acelor servicii al căror obiect 

principal este furnizarea de servicii 

digitale. Prin urmare, directiva nu ar trebui 

să se aplice serviciilor care sunt prestate 

personal de comerciant și pentru care 

mijloacele digitale nu sunt utilizate decât în 

scopuri de acces sau de livrare, cum ar fi o 

traducere oferită de o persoană sau alte 

servicii de consiliere profesională pentru 

care numai rezultatul serviciului este livrat 

consumatorului prin mijloace digitale. 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În cazul în care, în cadrul unui 

contract sau al unui grup de contracte, 

furnizorul oferă conținut digital în 

combinație cu alte servicii, cum ar fi 

serviciile sau produsele de 

telecomunicații, care nu funcționează 

doar ca mijloc de transport al 

conținutului digital, prezenta directivă ar 

trebui să se aplice numai componentei de 

conținut digital a unui astfel de grup. 

Celelalte elemente ar trebui reglementate 

de legislația aplicabilă. 

eliminat 
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Justificare 

Considerentul 20 modificat devine considerentul 10 b (nou). 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Prezenta directivă nu ar trebui să 

reglementeze aspectele privind furnizarea 

de conținut digital care se referă la 

drepturile de autor și alte drepturi de 

proprietate intelectuală. Prin urmare, 

directiva ar trebui să nu aducă atingere 

drepturilor și obligațiilor prevăzute în 

legislația privind drepturile de autor și în 

alte legi în materie de proprietate 

intelectuală. 

(21) Prezenta directivă nu ar trebui să 

reglementeze aspectele furnizării de 

conținut digital sau de servicii digitale care 

se referă la drepturile de autor și alte 

drepturi de proprietate intelectuală. Prin 

urmare, directiva ar trebui să nu aducă 

atingere drepturilor și obligațiilor 

prevăzute în legislația privind drepturile de 

autor și în alte legi în materie de 

proprietate intelectuală. 

 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal este reglementată de Directiva 

95/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului31 și de Directiva 2002/58/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului32, 

care sunt pe deplin aplicabile în cazul 

contractelor de furnizare de conținut 

digital. Directivele menționate stabilesc 

deja un cadru juridic în domeniul datelor 

cu caracter personal în UE. Transpunerea 

și aplicarea prezentei directive ar trebui 

efectuate în deplină conformitate cu cadrul 

juridic respectiv. 

(22) Desfășurarea activităților care 

intră în domeniul de aplicare a prezentei 

directive implică prelucrarea datelor cu 

caracter personal. Prezenta directivă nu 

aduce atingere normelor dreptului 

Uniunii aplicabile prelucrării datelor cu 

caracter personal în cadrul Uniunii, în 

special Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului31a 

și Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului32, care, 

împreună, reglementează prelucrarea 

datelor cu caracter personal efectuată în 

statele membre, sub supravegherea 

autorităților competente ale acestora, în 
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special a autorităților publice 

independente desemnate de statele 

membre. Actele juridice menționate 

stabilesc deja un cadru juridic al Uniunii în 

domeniul datelor cu caracter personal și 

sunt pe deplin aplicabile în cazul 

contractelor de furnizare de conținut 

digital sau de servicii digitale. 

Transpunerea și aplicarea prezentei 

directive ar trebui efectuate în deplină 

conformitate cu cadrul juridic respectiv.  

__________________ __________________ 

31 JO L 281, 23/11/1995, p. 31 - 50) [care 

urmează a fi înlocuită de Regulamentul 

general privind protecția datelor, odată ce 

va fi adoptat]. 

 

 31aRegulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

32 JO L 201, 31.7.2002, p. 37–47. 32Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 iulie 

2002 privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității 

în sectorul comunicațiilor publice 

(Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice) (JO L 201, 

31.7.2002, p. 37). 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) În domeniul de aplicare al 

prezentei directive sunt incluse aplicațiile 

„internetului obiectelor” (IoT), care sunt 

adesea concepute pentru a ține seama în 
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mod contextual de nevoile și dorințele 

utilizatorilor, colectând informații cu 

privire la acțiunile și obiceiurile cotidiene 

ale acestora și rămânând totodată 

invizibile la utilizare și insesizabile pentru 

utilizatori. Deși consumatorii se poate să 

fie avut cel puțin ocazia de a citi politica 

de confidențialitate cu privire la 

dispozitivul lor IoT înainte de semnarea 

contractului, aceste politici de 

confidențialitate nu sunt întotdeauna 

inteligibile. În plus, dispozitivele IoT sunt 

concepute în mod obișnuit cu o capacitate 

de criptare slabă sau fără o astfel de 

capacitate și fără alte elemente de 

securitate. De asemenea, acestea se 

bazează adeseori în mare măsură pe 

protocoalele de comunicații fără fir, care 

nu dispun de standarde tehnice și de 

securitate obligatorii. În general, 

consumatorii nu știu nimic despre 

securitatea IoT și, ca urmare, la aparatele 

de uz casnic sunt instalate adeseori parole 

implicite, care nu sunt niciodată 

modificate și sunt în mod constant 

compromise. Prezenta directivă, 

coroborată cu principiile fundamentale 

din Regulamentul (UE) 2016/679, prevede 

răspunderea civilă în cazul în care 

dispozitivele IoT nu includ protecția vieții 

private în arhitectura produsului și 

neobligativitatea clauzelor contractuale 

care încalcă orice drept care i-a fost 

acordat consumatorului în calitate de 

persoană vizată în temeiul 

Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Există mai multe modalități prin 

care conținutul digital poate să ajungă la 

(23) Există mai multe modalități prin 

care conținutul digital sau serviciile 
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consumatori. Este oportun să se stabilească 

anumite norme simple și clare în ceea ce 

privește modalitățile și termenul în care 

furnizorul să își îndeplinească principala 

obligație contractuală, respectiv furnizarea 

de conținut digital consumatorului. Având 

în vedere că furnizorul nu este, în 

principiu, răspunzător de actele sau 

omisiunile unui furnizor de internet sau ale 

unei platforme electronice pe care 

consumatorul a selectat-o pentru a primi 

conținutul digital, ar trebui să fie suficient 

ca furnizorul să furnizeze conținutul 

digital acestui terț. În ceea ce privește 

momentul furnizării, în conformitate cu 

practicile pieței și cu posibilitățile tehnice, 

conținutul digital ar trebui furnizat imediat, 

cu excepția cazului în care părțile decid să 

convină altfel pentru a ține cont de alte 

modele de furnizare. 

digitale pot ajunge la consumatori sau pot 

fi făcute accesibile pentru aceștia. Este 

oportun să se stabilească anumite norme 

simple și clare în ceea ce privește 

modalitățile și termenul în care 

comerciantul să își îndeplinească 

principala obligație contractuală, respectiv 

furnizarea de conținut digital sau a unui 

serviciu digital consumatorului. Având în 

vedere că comerciantul nu este, în 

principiu, răspunzător de actele sau 

omisiunile unui furnizor de internet sau ale 

unei platforme electronice pe care 

consumatorul a selectat-o pentru a primi 

conținutul digital sau un serviciu digital, 

ar trebui să fie suficient ca comerciantul să 

furnizeze conținutul digital sau serviciul 

digital acestui terț sau oricărei alte părți 

terțe desemnate de către consumator. În 

ceea ce privește momentul furnizării, în 

conformitate cu practicile pieței și cu 

posibilitățile tehnice, conținutul digital sau 

serviciul digital ar trebui furnizat fără 

întârzieri nejustificate după încheierea 

contractului, cu excepția cazului în care 

părțile decid să convină altfel pentru a ține 

cont de alte modele de furnizare. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a promova inovarea pe 

piața unică digitală și pentru a ține seama 

de progresul tehnologic reflectat în 

evoluția rapidă a caracteristicilor 

conținutului digital, se justifică faptul că, 

mai presus de toate, conținutul digital este 

în conformitate cu ceea ce s-a convenit în 

contract. 

eliminat 
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Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În cazul în care contractul nu 

prevede criterii de referință suficient de 

clare și de cuprinzătoare pentru a 

determina conformitatea conținutului 

digital cu contractul, este necesar să se 

stabilească criterii de conformitate 

obiective pentru a se asigura că 

consumatorii nu sunt privați de drepturile 

lor. În astfel de cazuri, conformitatea cu 

contractul ar trebui evaluată având în 

vedere scopul pentru care în mod normal s-

ar utiliza conținut digital care corespunde 

aceleiași descrieri. 

(25) Pentru a oferi claritate cu privire 

la ceea ce poate aștepta un consumator de 

la  conținutul digital sau serviciul digital 

în cauză, precum și cu privire la 

răspunderea comerciantului în cazul 

nefurnizării acestuia, este esențială 

armonizarea normelor cu scopul de a 

determina conformitatea cu contractul. 

Aplicarea unei combinații de criterii 

subiective și obiective ar trebui să 

protejeze interesele legitime ale ambelor 

părți contractante. Contractul ar trebui să 

prevadă criterii de referință suficient de 

clare și de cuprinzătoare pentru a 

determina conformitatea conținutului 

digital sau a serviciului digital cu 

contractul. Este necesar, de asemenea, să 

se stabilească criterii de conformitate 

obiective pentru a se asigura că 

consumatorii nu sunt privați de drepturile 

lor. Conformitatea cu contractul ar trebui 

evaluată având în vedere calitatea și 

performanța pentru care în mod normal s-

ar utiliza un conținut digital sau  servicii 

digitale care corespund aceleiași descrieri, 

având în vedere la ce se poate aștepta în 

mod rezonabil consumatorul, natura 

conținutului digital sau a serviciului 

digital și, dacă este cazul, declarațiile 

publice privind caracteristicile specifice 

ale conținutului digital sau ale serviciului 

digital făcute de către comerciant sau în 

numele acestuia, de producător sau de 

reprezentantul acestuia, în special în 

cadrul publicității sau pe etichete. 

Așteptările consumatorilor sunt foarte 

variate, în funcție de tipul și de utilizarea 

conținutului și a serviciilor digitale și ar 

trebui, prin urmare, să fie stabilite în mod 

obiectiv.  
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Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Întrucât libertatea contractuală în 

ceea ce privește criteriile de conformitate 

cu contractul ar trebui asigurată pentru a 

evita eludarea răspunderii pentru 

neconformitate și a garanta un nivel 

ridicat de protecție a consumatorilor, 

orice clauză contractuală care derogă de 

la normele obligatorii privind criteriile de 

conformitate și integrarea incorectă a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital și care aduce atingere intereselor 

consumatorilor este valabilă numai în 

cazul în care consumatorul a fost 

informat în mod specific și a consimțit 

explicit la aceasta în momentul încheierii 

contractului. 

 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Datorită naturii sale, conținutul 

digital trebuie să interacționeze cu alte 

echipamente digitale pentru a funcționa 

corespunzător; prin urmare, 

interoperabilitatea ar trebui să facă parte 

din criteriile de conformitate. În special, 

conținutul digital trebuie să fie compatibil 

cu echipamentele hardware, mai ales cu 

viteza procesorului, caracteristicile plăcii 

grafice și programele software, inclusiv 

cu o versiune a sistemului de operare sau 
cu un anumit player multimedia. Noțiunea 

de funcționalitate ar trebui să se refere la 

modul în care poate fi utilizat conținutul 

digital; aceasta ar trebui să se refere și la 

(26) Datorită naturii lor, conținutul 

digital și serviciile digitale trebuie să 

interacționeze cu alte echipamente digitale 

pentru a funcționa corespunzător; prin 

urmare, interoperabilitatea ar trebui să facă 

parte din criteriile de conformitate. 

Interoperabilitatea ar trebui înțeleasă ca 

fiind capacitatea conținutului sau a 

serviciului digital de a-și îndeplini toate 

funcționalitățile prin interacțiune cu un 

mediu digital concret. Funcționalitatea ar 

trebui înțeleasă ca modul în care poate fi 

utilizat un conținut digital sau un serviciu 

digital; aceasta ar trebui înțeleasă, de 

asemenea, ca incluzând absența sau 
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absența sau prezența oricăror restricții 

tehnice, cum ar fi protecția prin intermediul 

administrării drepturilor digitale sau 

codarea pe regiuni. 

prezența oricăror restricții tehnice, cum ar 

fi protecția prin intermediul administrării 

drepturilor digitale sau codarea pe regiuni. 

Consumatorul ar trebui să fie informat în 

prealabil cu privire la utilizările autorizate 

ale conținutului digital, cum ar fi copierea 

privată. În cazul în care contractul 

privește opere protejate de drepturi de 

autor, conformitatea contractului 

presupune respectarea, în integralitatea 

lor, a reglementărilor care protejează 

drepturile de autor. Clauzele contractuale 

care împiedică în mod specific exercitarea 

legitimă a excepțiilor sau a limitărilor 

prevăzute în legislația în materie de 

drepturi de autor ar trebui să constituie o 

neconformitate. Condițiile în care 

excepțiile sau limitările sunt exercitate ar 

trebui să continue să fie stabilite de 

normele Uniunii privind drepturile de 

autor și drepturile conexe, care nu sunt 

modificate prin prezenta directivă. 

 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Deși serviciile și tehnologiile 

bazate pe date oferă avantaje semnificative, 

acestea prezintă și unele puncte slabe. 

Astfel cum este recunoscut de Strategia 

privind piața unică digitală, un nivel 

ridicat de securitate a rețelelor și a 

informației este esențial în întreaga Uniune 

Europeană pentru a asigura respectarea 

drepturilor fundamentale, precum dreptul 

la viață privată și protecția datelor cu 

caracter personal, pentru a spori încrederea 

utilizatorilor în economia digitală. Pe 

măsură ce programele software devin 

omniprezente, calități precum fiabilitatea, 

securitatea și capacitatea de adaptare la 

nevoile în continuă evoluție reprezintă, de 

(27) Deși serviciile și tehnologiile 

bazate pe date oferă avantaje semnificative, 

acestea prezintă și unele puncte slabe. Un 

nivel ridicat de securitate a rețelelor și a 

informației este esențial în întreaga Uniune 

Europeană pentru a asigura respectarea 

drepturilor fundamentale, precum dreptul 

la viață privată și protecția datelor cu 

caracter personal, pentru a spori încrederea 

utilizatorilor în economia digitală. Pe 

măsură ce programele software devin 

omniprezente, calități precum fiabilitatea, 

securitatea și capacitatea de adaptare la 

nevoile în continuă evoluție reprezintă, de 

asemenea, o preocupare principală. Prin 

urmare, este din ce în ce mai important ca 
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asemenea, o preocupare principală. Prin 

urmare, este din ce în ce mai important ca 

aceste servicii și tehnologii bazate pe date 

să asigure, într-o măsură proporțională cu 

rolul și funcția pe care le îndeplinesc, 

garantarea calităților respective. În special, 

calitatea în materie de securitate și 

fiabilitate devine o preocupare importantă 

pentru serviciile compuse, inovatoare, care 

trebuie să se bazeze pe interconectarea 

unor sisteme diferite din domenii diverse. 

aceste servicii și tehnologii bazate pe date 

să asigure, într-o măsură proporțională cu 

rolul și funcția pe care le îndeplinesc, 

garantarea calităților respective. În special, 

calitatea în materie de securitate și 

fiabilitate devine o preocupare importantă 

pentru serviciile compuse, inovatoare, care 

trebuie să se bazeze pe interconectarea 

unor sisteme diferite din domenii diverse. 

În acest context, este important să se 

sublinieze faptul că actualizările, inclusiv 

actualizările de securitate, sunt necesare 

pentru a securiza programele software de 

operare ale bunurilor inteligente precum 

telefoanele inteligente, care necesită 

instalarea cât mai rapidă de către 

consumator a celei mai recente versiuni 

furnizate de către comerciant pentru 

protejarea consumatorului de activitățile 

persoanelor care acționează cu rele 

intenții. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) În momentul aplicării normelor din 

prezenta directivă, furnizorii ar trebui să 

utilizeze standarde, specificații tehnice 

deschise, bune practici și coduri de 

conduită, inclusiv în ceea ce privește 

formatul datelor utilizate în mod obișnuit 

pentru recuperarea conținutului generat de 

utilizator sau a oricărui alt conținut furnizat 

de consumator, indiferent dacă sunt 

stabilite la nivel internațional, european sau 

al unui anumit sector industrial. În acest 

context, Comisia poate lua în considerare 

încurajarea asociațiilor profesionale și a 

altor organizații reprezentative de a 

elabora standarde internaționale și 

europene, precum și un cod de conduită 

care ar putea contribui la punerea în 

(28) În momentul aplicării normelor din 

prezenta directivă, comercianții ar trebui 

să utilizeze standarde, specificații tehnice 

deschise, bune practici și coduri de 

conduită, inclusiv în ceea ce privește 

formatul datelor utilizate în mod obișnuit 

pentru recuperarea conținutului generat de 

utilizator sau a oricărui alt conținut furnizat 

de consumator și inclusiv în ceea ce 

privește securitatea sistemelor informatice 

și a mediilor digitale, indiferent dacă sunt 

stabilite la nivel internațional, european sau 

al unui anumit sector industrial. În acest 

context, Comisia poate solicita asociațiilor 

profesionale și altor organizații 

reprezentative să elaboreze standarde 

internaționale și europene, precum și un 

cod de conduită care ar putea contribui la 
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aplicare uniformă a directivei. punerea în aplicare uniformă a prezentei 

directive. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Pe durata unei perioade rezonabile 

de timp, comerciantul ar trebui să 

furnizeze consumatorului actualizări, 

inclusiv actualizări de securitate, pentru a 

menține conținutul digital sau serviciul 

digital în conformitate cu contractul. 

Consumatorul ar trebui să aibă libertatea 

de a instala sau nu actualizările 

respective. De exemplu, consumatorul 

poate decide să nu instaleze actualizările 

care i-au fost furnizate în cazul în care 

acest lucru ar necesita o îmbunătățire a 

sistemului de operare. Cu toate acestea, în 

astfel de cazuri, dacă consumatorul 

decide să nu instaleze actualizările, acesta 

nu poate, cu excepția cazului în care 

comerciantul acceptă în mod expres să se 

întâmple altfel, să se aștepte în mod 

rezonabil ca conținutul digital sau 

serviciul digital să fie în continuare în 

conformitate cu prevederile contractului. 

Consumatorul ar trebui să fie conștient de 

faptul că decizia sa de a nu instala 

actualizările necesare, inclusiv 

actualizările de securitate, va fi luată în 

considerare atunci când se evaluează 

răspunderea comerciantului în ceea ce 

privește menținerea conformității 

conținutului digital sau a serviciului 

digital. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Numeroase tipuri de conținut 

digital sunt furnizate în decursul unei 

perioade de timp. De exemplu, 

consumatorii obțin acces la serviciile de 

cloud pe parcursul unei perioade de timp. 

Prin urmare, este important să se asigure 

conformitatea conținutului digital cu 

contractul, pe toată durata acestuia. În plus, 

având în vedere îmbunătățirea frecventă a 

conținutului digital, în special prin 

actualizări, versiunea conținutului digital 

furnizat consumatorului ar trebui să fie cea 

mai recentă versiune disponibilă la 

momentul încheierii contractului. 

(29) Numeroase tipuri de conținut 

digital sau de servicii digitale sunt 

furnizate în decursul unei perioade de timp, 

cum ar fi accesul la serviciile de cloud. 

Prin urmare, este necesar să se asigure 

conformitatea conținutului digital și a 

serviciilor digitale cu contractul, pe toată 

durata acestuia. Întreruperile importante, 

continue și repetate ale furnizării 

conținutului digital sau a serviciului 

digital care intră în responsabilitatea 

comerciantului ar trebui considerate drept 

cazuri de neconformitate. În plus, având în 

vedere îmbunătățirea frecventă a 

conținutului digital și a serviciilor digitale, 

în special prin actualizări, versiunea 

conținutului digital sau a unui serviciu 

digital furnizat consumatorului ar trebui să 

fie cea mai recentă versiune disponibilă la 

momentul încheierii contractului, cu 

excepția cazului în care părțile 

contractante sunt de acord în mod expres 

să fie furnizată o versiune mai veche, de 

exemplu, pentru a asigura 

interoperabilitatea cu mediul digital al 

consumatorului. 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a funcționa corect, 

conținutul digital trebuie să fie corect 

integrat în echipamentele hardware și 

programele software ale consumatorului. 

În cazul în care o neconformitate a 

conținutului digital cu contractul este 

rezultatul unei integrări incorecte, aceasta 

ar trebui considerată ca o neconformitate 

cu contractul a conținutului digital propriu-

zis, din moment ce conținutul digital a fost 

(30) Pentru a funcționa corect, 

conținutul digital sau serviciul digital 

trebuie să fie corect integrat în mediul 

digital al consumatorului. În cazul în care 

o neconformitate a conținutului digital sau 

a serviciului digital cu contractul este 

rezultatul unei integrări incorecte, aceasta 

ar trebui considerată ca o neconformitate 

cu contractul a conținutului digital sau a 

serviciului digital propriu-zis, din moment 
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integrat de furnizor sau sub controlul 

acestuia ori de consumator, urmând 

instrucțiunile de integrare ale furnizorului, 

iar integrarea incorectă a fost cauzată de 

deficiențe în instrucțiunile de integrare 

necesare. În astfel de scenarii, 

neconformitatea provine de la furnizor. 

ce conținutul digital a fost integrat de 

comerciant sau sub controlul acestuia ori 

de consumator, urmând instrucțiunile de 

integrare ale comerciantului, iar integrarea 

incorectă a fost cauzată de deficiențe în 

instrucțiunile de integrare necesare. În 

astfel de scenarii, neconformitatea provine 

de la comerciant. 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Conformitatea ar trebui să acopere 

defectele materiale, precum și viciile 

juridice. Drepturile terților ar putea 

împiedica efectiv consumatorul să 

beneficieze de conținutul digital sau de 

unele dintre caracteristicile acestuia în 

conformitate cu contractul dacă sunt 

încălcate aceste drepturi ale terților și dacă 

terțul obligă pe bună dreptate furnizorul să 

înceteze încălcarea acestor drepturi și să 

întrerupă furnizarea conținutului digital în 

cauză. Viciile juridice sunt deosebit de 

importante pentru conținutul digital, care 

face, prin natura sa, obiectul drepturilor de 

proprietate intelectuală. Prin urmare, 

furnizorul ar trebui obligat să se asigure că 

conținutul digital nu este afectat de niciun 

drept al unui terț, de exemplu o pretenție în 

materie de drepturi de autor referitoare la 

conținutul digital, împiedicând astfel 

consumatorul să beneficieze de conținutul 

digital în conformitate cu contractul. 

(31) Conformitatea ar trebui să acopere 

defectele materiale, precum și viciile 

juridice. Drepturile terților ar putea 

împiedica efectiv consumatorul să 

beneficieze de conținutul digital, de 

serviciul digital sau de unele dintre 

caracteristicile acestuia în conformitate cu 

contractul dacă sunt încălcate aceste 

drepturi ale terților și dacă terțul obligă pe 

bună dreptate comerciantul să înceteze 

încălcarea acestor drepturi și să întrerupă 

furnizarea conținutului digital sau a 

serviciilor digitale în cauză. Viciile 

juridice sunt deosebit de importante pentru 

conținutul digital sau pentru serviciile 

digitale, care fac, prin natura lor, obiectul 

drepturilor de proprietate intelectuală. Prin 

urmare, comerciantul ar trebui obligat să 

se asigure că conținutul digital sau 

serviciul digital nu este afectat de nicio 

restricție rezultată dintr-un drept al unui 

terț, de exemplu, o pretenție în materie de 

drepturi de autor referitoare la conținutul 

digital sau serviciul digital, împiedicând 

astfel consumatorul să beneficieze de 

conținutul digital sau serviciul digital în 

conformitate cu contractul. 

 

Amendamentul   43 
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Propunere de directivă 

Considerentul 31 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (31a) Pentru a se evita un potențial vid 

juridic în ceea ce privește protecția 

consumatorului în cazul contractelor de 

furnizare de conținut digital și servicii 

digitale, ar trebui stabilite condițiile 

pentru orice garanție comercială 

obligatorie, în special informațiile 

precontractuale, publicitatea și 

declarațiile privind garanția. 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Întrucât conținutul digital are un 

caracter specific și o complexitate ridicată, 

iar furnizorul dispune de cunoștințe mai 

bune și are acces la know-how, informații 

tehnice și asistență tehnică de nivel înalt, 

furnizorul este mai bine plasat decât 

consumatorul să stabilească motivele 

pentru care conținutul digital nu este 

conform cu contractul. Furnizorul este, de 

asemenea, într-o poziție mai bună pentru a 

evalua dacă neconformitatea cu contractul 

se datorează incompatibilității mediului 

digital al consumatorului cu cerințele 

tehnice ale conținutului digital. Prin 

urmare, în cazul unui litigiu, furnizorul 

este cel care ar trebui să demonstreze 

neconformitatea conținutului digital cu 

contractul, cu excepția cazului în care 

furnizorul dovedește că mediul digital al 

consumatorului nu este compatibil cu 

conținutul digital. Numai atunci când 

furnizorul dovedește că mediul digital al 

consumatorului nu este compatibil cu 

cerințele de interoperabilitate și cu alte 

cerințe de ordin tehnic ar trebui să îi revină 

(32) Întrucât conținutul digital și 

serviciile digitale au un caracter specific și 

o complexitate ridicată, iar comerciantul 

dispune de cunoștințe mai bune și are acces 

la know-how, informații tehnice și 

asistență tehnică de nivel înalt, 

comerciantul este mai bine plasat decât 

consumatorul să cunoască motivele pentru 

care conținutul digital sau serviciul digital 

nu este conform cu contractul. 

Comerciantul este, de asemenea, într-o 

poziție mai bună pentru a evalua dacă 

neconformitatea cu contractul se datorează 

incompatibilității mediului digital al 

consumatorului cu cerințele tehnice ale 

conținutului digital sau ale serviciului 

digital. Prin urmare, în cazul unui litigiu, 

comerciantul este cel care ar trebui să 

demonstreze neconformitatea conținutului 

digital sau a serviciului digital cu 

contractul, cu excepția cazului în care 

comerciantul dovedește că mediul digital 

al consumatorului nu este compatibil cu 

conținutul digital sau cu serviciul digital. 

Atunci când comerciantul dovedește că 
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consumatorului responsabilitatea de a 

demonstra neconformitatea conținutului 

digital cu contractul. 

mediul digital al consumatorului nu este 

compatibil cu cerințele de interoperabilitate 

și cu alte cerințe de ordin tehnic ar trebui să 

îi revină consumatorului responsabilitatea 

de a demonstra neconformitatea 

conținutului sau a serviciului digital cu 

contractul. Perioada de timp pe parcursul 

căreia sarcina probei pentru 

neconformitatea cu contractul îi revine 

comerciantului ar trebui să fie de doi ani 

din momentul în care a fost furnizat 

conținutul digital sau serviciul digital. 

Această perioadă ar trebui redusă la un 

an în cazul conținutului digital sau a unui 

serviciu digital încorporat în bunuri. În 

cazul contractelor pe termen lung pentru 

furnizarea de conținut digital sau a unui 

serviciu digital, sarcina probei ar trebui să 

îi revină comerciantului pe toată durata 

contractului. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Fără a aduce atingere drepturilor 

fundamentale la protecția vieții private, 

inclusiv la confidențialitatea comunicațiilor 

și protecția datelor cu caracter personal ale 

consumatorului, acesta ar trebui să 

coopereze cu furnizorul pentru ca 

furnizorul să îi poată verifica mediul 

digital recurgând la mijloacele cel mai 

puțin intruzive care se află la dispoziția 

ambelor părți în circumstanțele respective. 

Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, 

prin punerea la dispoziția furnizorului a 

unor rapoarte generate automat privind 

incidentele și a unor detalii despre 

conexiunea la internet a consumatorului. 

Numai în circumstanțe excepționale și 

justificate în mod corespunzător, atunci 

când nu există nicio altă modalitate 

posibilă chiar și după cea mai bună 

utilizare a tuturor celorlalte mijloace, acest 

(33) Fără a aduce atingere drepturilor 

fundamentale la protecția vieții private, 

inclusiv la confidențialitatea comunicațiilor 

și protecția datelor cu caracter personal ale 

consumatorului, acesta ar trebui să 

coopereze cu comerciantul pentru ca 

comerciantul să îi poată verifica mediul 

digital recurgând la mijloacele cel mai 

puțin intruzive care se află la dispoziția 

ambelor părți în circumstanțele respective, 

cu scopul de a stabili dacă 

neconformitatea exista în momentul 

livrării conținutului digital sau a 

serviciului digital. Acest lucru poate fi 

realizat, de exemplu, prin punerea la 

dispoziția comerciantului a unor rapoarte 

generate automat privind incidentele și a 

unor detalii despre conexiunea la internet a 

consumatorului. Numai în circumstanțe 

excepționale și justificate în mod 
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lucru poate fi realizat prin permiterea 

accesului virtual la mediul digital al 

consumatorului. Cu toate acestea, în cazul 

în care nu cooperează cu furnizorul, 

consumatorul ar trebui să fie cel care 

dovedește neconformitatea conținutului 

digital cu contractul. 

corespunzător, atunci când nu există nicio 

altă modalitate posibilă chiar și după cea 

mai bună utilizare a tuturor celorlalte 

mijloace, acest lucru poate fi realizat prin 

permiterea accesului virtual la mediul 

digital al consumatorului. Cu toate acestea, 

în cazul în care nu cooperează cu 

comerciantul, consumatorul ar trebui să fie 

cel care dovedește neconformitatea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital cu contractul, cu condiția ca 

consumatorul să fi fost informat cu 

privire la această consecință a 

necooperării. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Furnizorul ar trebui să fie 

responsabil față de consumator pentru 

neconformitatea cu contractul și pentru 

orice nefurnizare a conținutului digital. În 

plus, întrucât conținutul digital poate fi 

furnizat în decursul unei perioade de timp, 

este justificat ca vânzătorul să fie 

responsabil de orice neconformitate care 

apare în această perioadă. 

(34) Comerciantul ar trebui să fie 

responsabil față de consumator pentru 

orice nefurnizare a conținutului digital 

sau a serviciului digital și pentru orice 

neconformitate cu contractul a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital care apare în termen de doi ani de 

la momentul furnizării. Întrucât conținutul 

digital sau serviciile digitale pot fi 

furnizate în decursul unei perioade de 

timp, comerciantul ar trebui să fie 

responsabil de orice neconformitate care 

apare în această perioadă. În ceea ce 

privește conținutul digital încorporat sau 

serviciile digitale încorporate, ar trebui să 

se aplice un sistem de garanție juridică 

similar celui care se aplică bunurilor 

obișnuite. Pentru a spori încrederea 

consumatorilor și a stimula vânzările 

transfrontaliere atât online, cât și offline, 

ar trebui realizate progrese suplimentare 

în ceea ce privește armonizarea legislației 

privind protecția consumatorilor. 

Perioada minimă de garanție juridică de 

doi ani, stabilită în Directiva 1999/44/CE 

a Parlamentului European și a 
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Consiliului1a, ar trebui să devină o normă 

pe deplin armonizată. Cu toate acestea, 

pentru a nu scădea nivelul de protecție a 

consumatorilor în anumite state membre, 

statele membre care au introdus deja, 

până la data intrării în vigoare a prezentei 

directive, modele de perioade de garanție 

mai lungi sau diferite ar trebui să le poată 

menține. 

 ____________ 

 1aDirectiva 1999/44/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 mai 

1999 privind anumite aspecte ale vânzării 

de bunuri de consum și garanțiile conexe 

(JO L 171, 7.7.1999, p. 12). 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Nefurnizarea de către furnizor a 

conținutului digital către consumator în 

conformitate cu contractul constituie o 

încălcare gravă a principalei obligații 

contractuale a furnizorului, ceea ce ar 

trebui să îi permită consumatorului să 

obțină imediat rezoluțiunea contractul. În 

cazul în care furnizorul și-a îndeplinit 

inițial obligația de a furniza conținutul 

digital, întreruperile de furnizare din cauza 

cărora conținutul digital nu este disponibil 

sau accesibil consumatorului în decursul 

unei perioade scurte de timp ar trebui 

tratate ca neconformitate cu contractul, și 

nu ca nefurnizare. În special, cerința de 

continuitate adecvată a conținutului digital 

ar trebui, de asemenea, să acopere mai mult 

decât întreruperile de furnizare neglijabile 

pe termen scurt. 

(35) În cazul în care comerciantul nu 

furnizează consumatorului conținutul 
digital sau serviciile digitale în 

conformitate cu contractul, consumatorul 

ar trebui să îi solicite comerciantului să le 

furnizeze. Orice întârzieri nejustificate de 

furnizare a conținutului digital sau a 

serviciului digital ar trebui să îi permită 

consumatorului să obțină imediat 

rezoluțiunea contractul, cu excepția 

cazului în care părțile convin în mod 

expres asupra unei perioade de timp 

suplimentare pentru furnizarea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital. În cazul în care comerciantul și-a 

îndeplinit inițial obligația de a furniza 

conținutul digital sau serviciile digitale, 

întreruperile de furnizare din cauza cărora 

conținutul digital sau serviciile digitale nu 

sunt disponibile sau accesibile 

consumatorului în decursul unei perioade 

scurte de timp ar trebui tratate ca 

neconformitate cu contractul, și nu ca 

nefurnizare. În special, cerința de 
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continuitate adecvată a conținutului digital 

și a serviciilor digitale ar trebui, de 

asemenea, să acopere mai mult decât 

întreruperile de furnizare neglijabile pe 

termen scurt. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) În caz de neconformitate cu 

contractul, consumatorii ar trebui, într-o 

primă etapă, să aibă dreptul la punerea 

conținutului digital în conformitate cu 

contractul. În funcție de caracteristicile 

tehnice ale conținutului digital, furnizorul 

poate selecta o anumită modalitate de 

punere a conținutului digital în 

conformitate cu contractul, de exemplu 

prin publicarea unor actualizări sau prin 

adresarea unor solicitări consumatorului de 

a obține acces la o nouă copie a 

conținutului digital. Având în vedere 

diversitatea de conținut digital, nu este 

oportun să se stabilească termene fixe 

pentru exercitarea drepturilor sau 

îndeplinirea obligațiilor referitoare la 

conținutul digital respectiv. Astfel de 

termene nu pot surprinde această 

diversitate și sunt fie prea scurte, fie prea 

lungi, după caz. Prin urmare, este mai 

adecvat să se facă trimitere la intervale de 

timp rezonabile. Conținutul digital ar 

trebui pus în conformitate cu contractul 

într-un termen rezonabil și fără niciun 

cost; în special, consumatorul nu ar trebui 

să suporte costurile asociate dezvoltării 

unei actualizări a conținutului digital. 

(36) În caz de neconformitate cu 

contractul, consumatorii ar trebui, într-o 

primă etapă, să aibă dreptul la punerea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital în conformitate cu contractul. În 

funcție de caracteristicile tehnice ale 

conținutului digital sau ale serviciului 

digital, comerciantul ar trebui să selecteze 

o anumită modalitate de punere a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital în conformitate cu contractul, de 

exemplu, prin publicarea unor actualizări 

sau prin adresarea unor solicitări 

consumatorului de accesa o nouă copie a 

conținutului digital. Pentru a evita orice 

inconvenient semnificativ pentru 

consumator, comerciantul nu ar trebui să 

aibă dreptul la mai multe tentative de a 

remedia aceeași defecțiune. Având în 

vedere diversitatea de conținut digital și de 

servicii digitale, nu este oportun să se 

stabilească termene fixe pentru exercitarea 

drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor 

referitoare la conținutul digital sau la 

serviciul digital respectiv. Astfel de 

termene nu pot surprinde această 

diversitate și sunt fie prea scurte, fie prea 

lungi, după caz. Prin urmare, este mai 

adecvat să se facă trimitere la intervale de 

timp rezonabile. Termenul rezonabil 

pentru punerea conținutului digital sau a 

serviciului digital în conformitate cu 

contractul ar trebui să fie determinat în 

mod obiectiv, având în vedere natura 

conținutului digital sau a serviciului 
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digital și neconformitatea. Conținutul 

digital sau serviciul digital ar trebui pus 

în conformitate cu contractul fără niciun 

cost; în special, consumatorul nu ar trebui 

să suporte costurile asociate dezvoltării 

unei actualizări a conținutului digital. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Într-o a doua etapă, consumatorul 

ar trebui să aibă dreptul la o reducere de 

preț sau la rezoluțiunea contractului. 

Dreptul consumatorului de a obține 

rezoluțiunea contractului ar trebui limitat la 

acele cazuri în care, de exemplu, punerea 

conținutului digital în conformitate nu este 

posibilă, iar neconformitatea afectează 

principalele caracteristici de performanță 

ale conținutului digital. În cazul în care 

consumatorul obține rezoluțiunea 

contractului, furnizorul ar trebui să 

restituie prețul plătit de consumator sau, 

în cazul în care conținutul digital nu este 

furnizat în schimbul unui preț, ci al 

accesului la datele furnizate de către 

consumator, furnizorul ar trebui să se 

abțină de la utilizarea acestor date, de la 

transferul lor către terți sau de la 

autorizarea accesului terților la datele 

respective după rezoluțiunea contractului. 

Îndeplinirea obligației de a se abține de la 

utilizarea datelor ar trebui să însemne, în 

cazul în care contraprestația constă în 

date cu caracter personal, că furnizorul ia 

toate măsurile necesare pentru a se 

conforma normelor privind protecția 

datelor prin eliminarea sau anonimizarea 

lor, în așa fel încât consumatorul să nu 

poată fi identificat prin niciun mijloc 

susceptibil în mod rezonabil de a fi utilizat 

nici de către furnizor, nici de către o altă 

persoană. Fără a aduce atingere 

obligațiilor unui operator în temeiul 

(37) Într-o a doua etapă, consumatorul 

ar trebui să aibă dreptul la o reducere de 

preț sau la rezoluțiunea contractului. 

Dreptul consumatorului de a obține 

rezoluțiunea contractului ar trebui limitat la 

acele cazuri în care, de exemplu, punerea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital în conformitate nu este posibilă, iar 

neconformitatea afectează principalele 

caracteristici de performanță ale 

conținutului digital sau ale serviciului 

digital. În cazul contractelor încheiate 

prin mijloace digitale, comerciantul ar 

trebui să îi ofere consumatorului o 

modalitate digitală simplă de a rezilia 

contractul, de exemplu, un formular 

online. În cazul în care consumatorul 

obține rezoluțiunea contractului, 

comerciantul ar trebui să restituie prețul 

plătit de consumator. 
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Directivei 95/46/CE, furnizorul nu ar 

trebui obligat să adopte alte măsuri 

suplimentare în ceea ce privește datele pe 

care furnizorul le-a comunicat în mod 

legal terților pe parcursul duratei 

contractului de furnizare a conținutului 

digital. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) După rezoluțiune, furnizorul ar 

trebui, de asemenea, să se abțină de la 

utilizarea conținutului generat de 

consumator. Totuși, în cazurile în care mai 

mult de un consumator a generat un 

anumit conținut, furnizorul are dreptul de 

a utiliza în continuare conținutul generat de 

consumator în măsura în care ceilalți 

consumatori fac uz de acesta. 

(38) După rezoluțiune, comerciantul ar 

trebui să se abțină de la utilizarea 

conținutului generat de consumator. Cu 

toate acestea, în cazurile în care conținutul 

generat de utilizatori fie nu are nicio 

utilitate în afara ecosistemului sau se 

referă numai la activitatea 

consumatorului, fie a fost agregat cu alte 

date de către comerciant și nu poate fi 

dezagregat ori poate fi dezagregat numai 

cu eforturi disproporționate, comerciantul 
are dreptul de a utiliza în continuare 

conținutul generat de consumator. Același 

lucru se întâmplă în cazul unui anumit 

conținut care a fost generat de mai mult 

de un consumator și care poate fi folosit 
în continuare de alți consumatori. Aceasta 

include conținutul contribuțiilor 

individuale ale unui consumator la un 

proiect colaborativ, pe care ceilalți 

consumatori continuă să îl utilizeze. 

Aceste contribuții individuale ar trebui să 

fie reutilizabile de către comerciant în 

condițiile în care acestea au fost furnizate 

inițial de către consumator, inclusiv după 

rezilierea contractului.  

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Considerentul 39 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Pentru a se asigura că, în ceea ce 

privește dreptul de a obține rezoluțiunea 

contractului, consumatorul beneficiază de 

o protecție eficientă, furnizorul ar trebui 

să îi permită consumatorului să 

recupereze toate datele pe care le-a 

încărcat, pe care le-a produs cu ajutorul 

conținutului digital sau pe care le-a 

generat utilizând conținutul digital. 

Această obligație ar trebui extinsă la 

datele pe care furnizorul este obligat să le 

păstreze conform contractului de 

furnizare de conținut digital, precum și la 

datele pe care furnizorul le-a păstrat 

efectiv în raport cu contractul. 

eliminat 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) În cazul în care, în urma 

rezoluțiunii contractului din cauza unei 

neconformități cu acesta, furnizorul oferă 

consumatorului mijloacele tehnice de 

recuperare a datelor, consumatorul ar 

trebui să aibă dreptul de a recupera datele 

fără niciun cost, de exemplu costul 

aferent utilizării unui format de date 

utilizat în mod obișnuit, cu excepția 

costurilor generate de propriul mediu 

digital al consumatorului, în special 

costurile unei conexiuni la rețea, întrucât 

acestea nu sunt legate în mod specific de 

recuperarea datelor. 

(40) În urma rezoluțiunii contractului 

din cauza unei neconformități cu acesta, 

comerciantul ar trebui să pună la 

dispoziția consumatorului orice conținut 

generat de utilizatori care nu constituie 

date cu caracter personal, cu excepția 

cazului în care un astfel de conținut nu 

are nicio utilitate în afara contextului 

conținutului digital sau al serviciului 

digital furnizat de către comerciant, se 

referă numai la activitatea 

consumatorului atunci când utilizează 

conținutul digital sau serviciul digital 

furnizat de către comerciant sau a fost 

agregat cu alte date de către comerciant și 

nu poate fi dezagregat sau acest lucru ar 

necesita un efort disproporționat. 

Consumatorul ar trebui să aibă dreptul de 

a recupera conținutul fără niciun cost și 

într-un format de date utilizat în mod 

obișnuit și care poate fi citit automat; 
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Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) În cazul în care se obține 

rezoluțiunea contractului, consumatorul nu 

ar trebui să fie obligat să plătească pentru 

utilizarea unui conținut digital care nu este 

în conformitate cu contractul, deoarece 

acest lucru ar priva consumatorul de o 

protecție efectivă. 

(41) În cazul în care se obține 

rezoluțiunea contractului, consumatorul nu 

ar trebui să fie obligat să plătească pentru 

utilizarea unui conținut digital sau a unui 

serviciu digital care nu este în conformitate 

cu contractul, deoarece acest lucru ar priva 

consumatorul de o protecție efectivă. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Având în vedere necesitatea de 

conciliere a intereselor legitime ale 

consumatorilor și furnizorilor, în cazul în 

care conținutul digital furnizat pe parcursul 

unei perioade de timp în schimbul plății 

unui preț dă naștere dreptului la 

rezoluțiune, consumatorul ar trebui să aibă 

dreptul de a obține rezoluțiunea numai în 

ceea ce privește partea din contract care 

corespunde intervalului de timp în care 

conținutul digital nu este conform cu 

contractul. Cu toate acestea, atunci când 

conținutul digital este furnizat în 

schimbul unei contraprestații 

nepecuniare, rezoluțiunea parțială este 

exclusă deoarece repartizarea 

proporțională a unei astfel de 

contraprestații nu este posibilă. 

(42) Având în vedere necesitatea de 

conciliere a intereselor legitime ale 

consumatorilor și comercianților, în cazul 

în care conținutul digital sau serviciul 

digital furnizat pe parcursul unei perioade 

de timp în schimbul plății unui preț dă 

naștere dreptului la rezoluțiune, 

consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a 

obține rezoluțiunea numai în ceea ce 

privește partea din contract care 

corespunde perioadei de timp în care 

conținutul digital sau serviciul digital nu 

este conform cu contractul. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Considerentul 43 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(43) Prin natura sa, conținutul digital 

nu face obiectul uzurii fizice atunci când 

este utilizat și adesea este furnizat în 

decursul unei perioade de timp, mai 

degrabă decât punctual. Prin urmare, este 

justificat să nu se prevadă o perioadă în 

cursul căreia furnizorul ar trebui să fie 

răspunzător de orice neconformitate 

existentă în momentul furnizării 

conținutului digital. În consecință, statele 

membre ar trebui să se abțină de la 

menținerea sau introducerea unei astfel 

de perioade. Acestea ar trebui să dispună 

în continuare de libertatea de a se baza pe 

normele naționale de prescripție pentru a 

asigura securitatea juridică în ceea ce 

privește reclamațiile bazate pe 

neconformitatea conținutului digital. 

eliminat 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Principiul răspunderii furnizorului 

pentru daune este un element esențial al 

contractelor de furnizare de conținut 

digital. Pentru a spori încrederea 

consumatorilor în conținutul digital, acest 

principiu ar trebui, prin urmare, să fie 

reglementat la nivelul Uniunii pentru a se 

asigura că aceștia nu vor suferi un 

prejudiciu în cazul în care conținutul 

digital care nu este în conformitate cu 

contractul le deteriorează echipamentele 

hardware sau programele software. 

Așadar, consumatorii ar trebui să aibă 

dreptul la o compensație pentru daunele 

cauzate mediului lor digital de 

neconformitatea cu contractul sau de 

nefurnizarea conținutului digital. Cu toate 

acestea, ar trebui ca statele membre să 

instituie condițiile detaliate pentru 

(44) Principiul răspunderii 

comerciantului pentru daune este un 

element esențial al contractelor de 

furnizare de conținut digital sau de servicii 

digitale. Așadar, consumatorul ar trebui să 

aibă dreptul să solicite o compensație 

pentru prejudiciile cauzate de 

neconformitatea cu contractul sau de 

nefurnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital. Cu toate acestea, în 

cazul în care existența unui astfel de drept 

de a solicita despăgubiri este asigurată în 

toate statele membre, acesta nu ar trebui 

să fie reglementat la nivelul Uniunii și ar 

trebui să fie stabilit prin intermediul 

dreptului intern. 
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exercitarea dreptului la despăgubiri, 

ținând seama de faptul că reducerile de 

prețuri pentru furnizările viitoare de 

conținut digital, în special atunci când 

sunt oferite de furnizori drept compensație 

exclusivă pentru pierderile produse, nu 

pun neapărat consumatorul, pe cât 

posibil, în situația în care ar fi fost în 

cazul în care conținutul digital ar fi fost 

furnizat în mod corespunzător și în 

conformitate cu contractul. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Considerentul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Din motive tehnologice sau de altă 

natură, furnizorul ar putea fi nevoit să 

modifice caracteristicile conținutului 
digital furnizat în decursul unei perioade 

de timp. Aceste modificări sunt adesea în 

avantajul consumatorului întrucât 

îmbunătățesc conținutul digital. În 

consecință, părțile la contract pot include în 

contract clauzele respective care permit 

furnizorului efectuarea de modificări. Cu 

toate acestea, în cazul în care astfel de 

modificări afectează negativ modalitatea 

prin care consumatorul beneficiază de 

principalele caracteristici de performanță 

ale conținutului digital, acestea pot 

perturba echilibrul contractului sau natura 

executării datorate, în temeiul contractului, 

în măsura în care consumatorul nu ar fi 

încheiat poate un astfel de contract. Prin 

urmare, în asemenea cazuri, aceste 

modificări ar trebui supuse anumitor 

condiții. 

(45) Comerciantul ar trebui să aibă 

dreptul, în anumite condiții, de a modifica 

caracteristicile principale de performanță 

ale conținutului digital sau ale serviciului 

digital furnizat pe o perioadă de timp, 

cum ar fi accesibilitatea și continuitatea, 

dacă contractul prevede un motiv 

justificat pentru o astfel de modificare. 

Astfel de motive justificate ar putea 

cuprinde cazurile în care modificarea este 

necesară pentru a adapta conținutul 
digital sau serviciul digital la un nou 

mediu tehnic sau la un număr mai mare 
de utilizatori ori din alte motive 

operaționale importante. Aceste 

modificări sunt adesea în avantajul 

consumatorului întrucât îmbunătățesc 

conținutul digital sau serviciul digital. În 

consecință, părțile la contract pot include în 

contract clauzele respective care permit 

comerciantului efectuarea de modificări. 

Cu toate acestea, în cazul în care astfel de 

modificări afectează negativ modalitatea 

prin care consumatorul beneficiază de 

principalele caracteristici de performanță 

ale conținutului digital sau ale serviciului 

digital, acestea pot perturba echilibrul 

contractului sau natura executării datorate, 

în temeiul contractului, în măsura în care 
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consumatorul nu ar fi încheiat poate un 

astfel de contract. Pentru a realiza un 

echilibru între interesele consumatorilor 

și cele ale întreprinderilor, o astfel de 

posibilitate oferită comerciantului ar 

trebui să fie combinată cu dreptul 

consumatorului de a rezilia contractul în 

cazul în care aceste modificări au un 

impact negativ asupra utilizării 

conținutului digital sau a serviciului 

digital sau asupra accesului la acesta într-

un mod care este mai mult decât minor. 

Măsura în care modificările au un impact 

negativ asupra utilizării de către 

consumator a conținutului digital sau a 

serviciului digital ori asupra accesului 

consumatorului la acesta ar trebui să fie 

determinată în mod obiectiv, având în 

vedere natura și scopul conținutului 

digital sau ale serviciului digital, precum 

și calitatea, funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale care se asociază în mod 

obișnuit unui conținut digital sau unui 

serviciu digital de același tip. Normele 

referitoare la aceste actualizări, 

îmbunătățiri sau modificări similare ar 

trebui totuși să nu cuprindă situații în 

care, de exemplu, ca urmare a distribuirii 

unei versiuni noi a conținutului digital 

sau a serviciului digital, părțile încheie un 

nou contract de furnizare a unui conținut 

digital sau a unui serviciu digital. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Considerentul 45 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (45a) În cazul în care o astfel de 

modificare are un impact negativ asupra 

accesului consumatorului la conținutul 

digital sau la serviciul digital ori asupra 

utilizării acestuia de către consumator, 

consumatorul ar trebui să aibă, ca urmare 

a unei astfel de modificări, dreptul de a 
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rezilia contractul în mod gratuit. În cazul 

în care condițiile în care este permisă 

modificarea nu sunt îndeplinite, 

drepturile consumatorului la măsuri 

reparatorii pentru neconformitate rămân 

neafectate. În mod similar, atunci când în 

urma unei modificări apare o 

neconformitate a conținutului digital sau 

a serviciului digital care nu a fost cauzată 

de modificare, consumatorul ar trebui să 

aibă în continuare dreptul de a se baza pe 

măsurile reparatorii în caz de 

neconformitate în legătură cu respectivul 

conținut digital sau serviciu digital, astfel 

cum se prevede în prezenta directivă. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) Concurența reprezintă un element 

important pentru buna funcționare a pieței 

unice digitale. În vederea stimulării unei 

asemenea concurențe, consumatorii ar 

trebui să aibă posibilitatea de a răspunde 

unor oferte competitive și de a schimba 

furnizorul. Pentru ca acest lucru să 

funcționeze în practică, statele membre ar 

trebui să poată acționa fără a fi stânjenite 

de obstacole juridice, tehnice sau practice, 

inclusiv de condiții contractuale sau de 

lipsa de mijloace pentru recuperarea tuturor 

datelor pe care consumatorul le-a încărcat, 

pe care le-a produs cu ajutorul conținutului 

digital sau pe care le-a generat utilizând 

conținutul digital. Cu toate acestea, este 

important și să se protejeze investițiile 

existente și să se mențină încrederea în 

contractele încheiate. Prin urmare, 

consumatorii ar trebui să aibă dreptul de a 

rezilia contractele pe termen lung în 

anumite condiții echilibrate. Acest lucru nu 

împiedică posibilitatea de a încheia cu 

consumatorii contracte pe perioade 

contractuale mai lungi. Consumatorul ar 

(46) Concurența reprezintă un element 

important pentru buna funcționare a pieței 

unice digitale. În vederea stimulării unei 

asemenea concurențe, consumatorii ar 

trebui să aibă posibilitatea de a răspunde 

unor oferte competitive și de a schimba 

comerciantul. Pentru ca acest lucru să 

funcționeze în practică, aceștia ar trebui să 

poată acționa fără a fi stânjeniți de 

obstacole juridice, tehnice sau practice, 

inclusiv de condiții contractuale sau de 

lipsa de mijloace pentru recuperarea tuturor 

datelor pe care consumatorul le-a încărcat, 

pe care le-a produs cu ajutorul conținutului 

digital sau pe care le-a generat utilizând 

conținutul digital. Cu toate acestea, este 

important și să se protejeze investițiile 

existente și să se mențină încrederea în 

contractele încheiate. Prin urmare, 

consumatorii ar trebui să aibă dreptul de a 

rezilia contractele pe termen lung în 

anumite condiții echilibrate. Acest lucru nu 

împiedică posibilitatea de a încheia cu 

consumatorii contracte pe perioade 

contractuale mai lungi. În cazul rezilierii 
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trebui să aibă totuși dreptul de a rezilia 

orice relație contractuală care durează, în 

total, mai mult de 12 luni. Pentru a preveni 

orice eludare a acestui drept, dispoziția în 

cauză ar trebui să vizeze orice contract care 

produce efecte obligatorii asupra 

consumatorului pe o perioadă mai mare de 

12 luni, indiferent dacă contractul este pe 

durată nedeterminată sau se prelungește în 

mod automat ori în urma unui acord 

ulterior între părți. 

anticipate a contractului, orice avantaj 

care rezultă din încheierea de contracte 

cu o durată mai mare de 12 luni ar trebui 

rambursat în mod proporțional. 

Comerciantul ar trebui să furnizeze 

informații cu privire la condițiile și 

consecințele rezilierii anticipate a 

contractelor pe durată determinată cu o 

durată mai mare de 12 luni. Consumatorul 

ar trebui să aibă totuși dreptul de a rezilia 

orice relație contractuală care durează, în 

total, mai mult de 12 luni. Pentru a preveni 

orice eludare a acestui drept, dispoziția în 

cauză ar trebui să vizeze orice contract care 

produce efecte obligatorii asupra 

consumatorului pe o perioadă mai mare de 

12 luni, indiferent dacă contractul are o 

durată fixă inițială mai mare de 12 luni 

sau se prelungește în mod automat ori în 

urma unei combinații de contracte 

ulterioare sau de perioade de reînnoiri 

mai mari de 12 luni. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Considerentul 47 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Neconformitatea cu contractul a 

conținutului digital final astfel cum a fost 

furnizat consumatorului este adesea 

cauzată de una dintre tranzacțiile din serie, 

de la proiectantul inițial la furnizorul final. 

Deși furnizorul final ar trebui să fie 

responsabil față de consumator în cazul 

conformității cu contractul încheiat între 

cele două părți, este important să se asigure 

că furnizorul deține drepturi 

corespunzătoare față de diferiții membri ai 

seriei de tranzacții pentru a-și putea acoperi 

răspunderea față de consumator. Cu toate 

acestea, identificarea membrilor seriilor de 

tranzacții împotriva cărora se poate 

întoarce furnizorul final, precum și 

modalitățile și condițiile unei astfel de 

acțiuni ar trebui să rămână la latitudinea 

(47) Neconformitatea cu contractul a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital final astfel cum a fost furnizat 

consumatorului este adesea cauzată de una 

dintre tranzacțiile financiare din serie, de 

la proiectantul inițial la comerciantul final. 

Deși comerciantul final ar trebui să fie 

responsabil față de consumator în cazul 

neconformității cu contractul încheiat între 

cele două părți, este important să se asigure 

că comerciantul deține drepturi 

corespunzătoare față de diferiții membri ai 

seriei de tranzacții financiare pentru a-și 

putea acoperi răspunderea față de 

consumator. Aceste drepturi ar trebui să 

fie strict limitate la tranzacțiile financiare 

și să nu includă situații în care, de 

exemplu, comerciantul reutilizează un 
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legislației naționale aplicabile. program informatic gratuit al unei părți 

terțe pe care acesta nu l-a plătit. Cu toate 

acestea, identificarea membrilor seriilor de 

tranzacții împotriva cărora se poate 

întoarce comerciantul final, precum și 

modalitățile și condițiile unei astfel de 

acțiuni ar trebui să rămână la latitudinea 

legislației naționale aplicabile. Statele 

membre ar trebui să asigure că legislația 

lor națională protejează în mod adecvat 

comerciantul atunci când se determină 

persoana împotriva căreia comerciantul 

poate solicita măsuri reparatorii, 

perioadele de timp și acțiunile și condițiile 

de exercitare relevante. 

 

Amendamentul   61 

Propunere de directivă 

Considerentul 47 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (47a) Prezenta directivă nu are drept 

scop introducerea unui cadru juridic 

pentru licențele informatice gratuite, 

atunci când programele informatice fac 

parte din conținutul digital sau serviciul 

digital furnizat, și nici impunerea de 

obligații pentru un dezvoltator doar în 

virtutea faptului că acesta a pus la 

dispoziție un program informatic cu o 

licență informatică gratuită. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Considerentul 48 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Persoanele sau organizațiile despre 

care se consideră, în baza legislației 

naționale, că ar avea un interes legitim cu 

privire la protecția drepturilor contractuale 

ale consumatorilor ar trebui să aibă dreptul 

să inițieze proceduri, fie în fața unei 

(48) Persoanele sau organizațiile despre 

care se consideră, în baza legislației 

naționale, că ar avea un interes legitim cu 

privire la protecția drepturilor contractuale 

și în materie de protecție a datelor cu 

caracter personal ale consumatorilor ar 
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instanțe judecătorești, fie a unei autorități 

administrative care are competența de a 

decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 

procedurile judiciare corespunzătoare. 

trebui să aibă dreptul să inițieze proceduri, 

fie în fața unei instanțe judecătorești, fie a 

unei autorități administrative care are 

competența de a decide în cazul 

reclamațiilor sau de a iniția procedurile 

judiciare corespunzătoare. Aceste 

reclamații sau proceduri ar trebui să fie 

suficiente ca mijloc de descurajare. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Considerentul 50 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(50) Directiva 1999/44/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului35 ar trebui modificată pentru a 

reflecta domeniul de aplicare al prezentei 

directive în ceea ce privește un suport 

durabil care încorporează conținut digital, 

atunci când acesta a fost utilizat exclusiv 

ca mijloc de transport al conținutului 

digital către consumator. 

(50) Directiva 1999/44/CE ar trebui 

modificată pentru a reflecta domeniul de 

aplicare al prezentei directive în ceea ce 

privește conținutul digital încorporat și 

serviciile digitale încorporate. 

__________________  

35 JO L 171,7.7.1999, p.12  

 

Amendamentul   64 

Propunere de directivă 

Considerentul 54 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (54a) Având în vedere importanța 

aspectelor și a drepturilor abordate în 

această directivă pentru piața internă și 

pentru consumatorii și cetățenii Uniunii, 

prezenta directivă ar trebui să facă 

obiectul unei examinări și revizuiri atente, 

pentru a include o consultare și o 

colaborare semnificative și aprofundate 

cu statele membre și cu organizațiile 

juridice, comerciale și ale consumatorilor 

la nivelul Uniunii. 
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Amendamentul   65 

Propunere de directivă 

Considerentul 55 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Prezenta directivă respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute în special în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, mai 

ales la articolele 16, 38 și 47, 

(55) Prezenta directivă respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute în special în Cartă, mai ales la 

articolele 7,8, 16, 38 și 47. 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1 

 Protecția datelor 

 Prezenta directivă nu aduce atingere 

normelor de protecție a persoanelor fizice 

cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal oferită în special de 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește anumite 

cerințe referitoare la contractele de 

furnizare de conținut digital 

consumatorilor, în special normele privind 

conformitatea conținutului digital cu 

contractul, măsurile reparatorii în cazul 

unei neconformități și modalitățile de 

exercitare a acestor măsuri reparatorii, 

Scopul prezentei directive este de a 

contribui, prin atingerea unui nivel 

ridicat de protecție a consumatorilor, la 

buna funcționare a pieței interne, 

prevăzând anumite cerințe referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital 

sau de servicii digitale dintre comercianți 

și consumatori, în special normele privind 
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precum și privind modificarea și obținerea 

rezoluțiunii unor astfel de contracte. 

conformitatea conținutului digital sau a 

serviciilor digitale cu contractul, măsurile 

reparatorii în cazul nefurnizării de 

conținut digital sau de servicii digitale ori 

al unei neconformități și modalitățile de 

exercitare a acestor măsuri reparatorii, 

precum și privind modificarea conținutului 

digital sau a serviciului digital și obținerea 

rezoluțiunii contractelor pe termen lung. 

 

 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „conținut digital” înseamnă  1. „conținut digital” înseamnă datele 

produse și furnizate în format digital; 

(a)  datele produse și furnizate în 

format digital, de exemplu video, audio, 

aplicații, jocuri digitale și orice alt 

software, 

 

(b)  un serviciu care permite crearea, 

prelucrarea sau stocarea datelor în format 

digital, în cazul în care aceste date sunt 

furnizate de către consumator, și  

 

(c)  un serviciu care permite schimbul 

de date în format digital, care sunt oferite 

de alți utilizatori ai serviciului și orice altă 

interacțiune cu aceste date;  

 

 

 

Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. „serviciu digital” înseamnă 

 (a)  un serviciu care permite crearea, 

prelucrarea sau stocarea datelor în format 
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digital, în cazul în care aceste date sunt 

încărcate sau create de către consumator, 

sau 

 (b)  un serviciu care permite schimbul 

de date în format digital care sunt 

încărcate sau create de consumator ori de 

alți utilizatori ai serviciului sau de ambii 

și orice altă interacțiune cu aceste date; 

 

 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. „conținut digital sau serviciu 

digital încorporat” înseamnă un conținut 

digital sau un serviciu digital preinstalat 

în cadrul unui bun; 

 

 

 

Amendamentul  71 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „integrare” înseamnă crearea unei 

legături între diferitele componente ale 

mediului digital care să acționeze ca un 

ansamblu coordonat în conformitate cu 

scopul său preconizat; 

2. „integrare” înseamnă crearea unei 

legături între conținutul digital sau un 

serviciu digital și diferitele componente ale 

mediului digital al consumatorului și 

încorporarea conținutului digital sau a 

serviciului digital în acestea, astfel încât 

conținutul digital sau serviciul digital să 

fie utilizat în conformitate cu contractul; 

 

 

 

Amendamentul  72 

Propunere de directivă 



 

PE592.444v02-00 54/129 RR\1140457RO.docx 

RO 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. „furnizor” înseamnă orice persoană 

fizică sau juridică, indiferent dacă este 

publică sau privată, care acționează, 

inclusiv prin intermediul unei alte persoane 

care acționează în numele sau în contul ei, 

în scopuri ce țin de activitatea sa 

comercială, industrială, artizanală sau 

profesională; 

3. „comerciant” înseamnă orice 

persoană fizică sau juridică, indiferent dacă 

este publică sau privată, care acționează, 

inclusiv prin intermediul unei alte persoane 

care acționează în numele sau în contul ei, 

în scopuri ce țin de activitatea sa 

comercială, industrială, artizanală sau 

profesională în legătură cu contractele 

care intră sub incidența prezentei 

directive; 

 

 

 

Amendamentul  73 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „despăgubiri” înseamnă o sumă de 

bani la care consumatorii pot avea dreptul, 

cu titlul de compensație pentru un 

prejudiciu economic cauzat mediului lor 

digital; 

5. „despăgubiri” înseamnă o sumă de 

bani la care consumatorii pot avea dreptul, 

cu titlul de compensație pentru un 

prejudiciu provocat de nefurnizarea 

conținutului digital sau a serviciului 
digital sau de neconformitatea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital cu contractul; 

 

 

Amendamentul  74 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „preț” înseamnă suma de bani 

datorată în schimbul conținutului digital 

furnizat; 

6. „preț” înseamnă suma de bani 

datorată în schimbul conținutului digital 

sau al unui serviciu digital furnizat; 

 

Amendamentul   75 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „contract” înseamnă un acord 

destinat să dea naștere unor obligații sau 

altor efecte juridice; 

eliminat 

 

 

 

Amendamentul  76 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. „mediu digital” înseamnă 

echipamente hardware, conținut digital și 

orice conexiune de rețea, în măsura în care 

se află sub controlul utilizatorului; 

8. „mediu digital” înseamnă 

echipamente hardware, software și orice 

conexiune de rețea, în măsura în care se 

află sub controlul utilizatorului și este 

utilizat de consumator pentru a accesa 

sau utiliza un conținut digital sau un 

serviciu digital; 

 

 

Amendamentul  77 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. „interoperabilitate” înseamnă 

capacitatea conținutului digital de a-și 

asigura toate funcționalitățile în 

interacțiune cu un mediu digital concret; 

9. „interoperabilitate” înseamnă 

capacitatea conținutului digital sau a unui 

serviciu digital de a-și asigura toate 

funcționalitățile în interacțiune cu un 

mediu digital concret, inclusiv oferindu-le 

consumatorilor posibilitatea de a accesa 

un conținut digital sau un serviciu digital 

fără a fi necesar să utilizeze aplicații sau 

alte tehnologii de convertire a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital la care doresc să aibă acces; 
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Amendamentul  78 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. „furnizare” înseamnă acordarea 

de acces la conținut digital sau punerea la 

dispoziție a conținutului digital; 

eliminat 

 

 

Amendamentul  79 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 11a. „neconformitate minoră” 

înseamnă o neconformitate care nu 

afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de performanță ale 

conținutului digital sau ale serviciului 

digital, cum ar fi accesibilitatea, 

continuitatea și securitatea acestuia, în 

cazul în care acestea sunt prevăzute de 

articolul 6 și de articolul 6a alineatul (1) 

litera (a). 

 

 

 

Amendamentul  80 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract în care furnizorul furnizează 

conținut digital consumatorului sau se 

angajează să facă acest lucru și, în schimb, 

este plătit un preț sau consumatorul oferă 

în mod activ o contraprestație 

nepecuniară, sub formă de date cu 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract în care comerciantul furnizează 

sau se angajează să furnizeze conținut 

digital sau un serviciu digital 

consumatorului în schimbul plății unui 

preț sau cu condiția ca datele cu caracter 

personal să fie puse la dispoziție de 
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caracter personal sau orice alt tip de date. consumator sau colectate de comerciant 
sau de un terț în interesul comerciantului. 

 

 

 

Amendamentul  81 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract de furnizare de produse digitale 

dezvoltate în conformitate cu specificațiile 

prezentate de consumator. 

2. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract de furnizare a unui conținut 

digital sau a unor servicii digitale 

dezvoltate în conformitate cu specificațiile 

prezentate de consumator. 

 

 

 

Amendamentul  82 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cu excepția articolelor 5 și 11, 

prezenta directivă se aplică oricărui suport 

durabil care încorporează conținut digital 
în cazul în care suportul durabil a fost 

folosit exclusiv ca mijloc de transport al 

conținutului digital. 

3. Cu excepția articolelor 5 și 11, 

prezenta directivă se aplică oricărui 

conținut digital încorporat sau oricăror 

servicii digitale încorporate. În cazul în 

care nu există dispoziții contrare, 

trimiterile la conținutul digital sau la 

serviciile digitale din prezenta directivă 

includ și conținutul digital încorporat sau 

serviciile digitale încorporate. În ceea ce 

privește bunurile care au conținut digital 

încorporat sau servicii digitale 

încorporate, comerciantul ar trebui să fie 

răspunzător, în temeiul prezentei 

directive, față de consumator pentru 

îndeplinirea obligațiilor ce îi revin numai 

în ceea ce privește conținutul digital sau 

serviciul digital încorporat. Normele din 

prezenta directivă nu aduc atingere 

protecției acordate consumatorilor de 

legislația aplicabilă a Uniunii pentru 
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celelalte componente ale acestor bunuri. 

 

 

 

Amendamentul  83 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Prezenta directivă nu se aplică în 

cazul conținutului digital furnizat în 

schimbul unei contraprestații nepecuniare 

în măsura în care furnizorul solicită 

consumatorului să furnizeze date cu 

caracter personal a căror prelucrare este 

strict necesară pentru executarea 

contractului sau pentru respectarea 

cerințelor legale și furnizorul nu le 

prelucrează ulterior într-un mod 

incompatibil cu acest scop. De asemenea, 

directiva nu se aplică niciunui alt tip de 

date pe care furnizorul le solicită 

consumatorului pentru a asigura 

conformitatea conținutului digital cu 

contractul sau respectarea cerințelor 

legale, iar furnizorul nu utilizează aceste 

date în scopuri comerciale. 

4. Prezenta directivă nu se aplică în 

cazul în care datele cu caracter personal 

furnizate de consumator sau colectate de 

comerciant sunt prelucrate exclusiv de 

comerciant pentru a furniza conținutul 

digital sau serviciul digital, a menține 

conformitatea acestuia sau a-l îmbunătăți 

ori pentru ca comerciantul să respecte 

cerințele legale cărora li se supune, iar 

comerciantul nu prelucrează aceste date în 

niciun alt scop. 

 

 

 

Amendamentul  84 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) serviciile prestate cu un element 

predominant de intervenție umană din 

partea furnizorului atunci când formatul 

digital este utilizat în principal ca mijloc 

de transport; 

(a) serviciile prestate personal de 

comerciant și atunci când mijloacele 

digitale sunt utilizate numai în scopurile 

accesului sau livrării; 
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Amendamentul  85 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 – litera b  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b)  serviciile de comunicații 

electronice, astfel cum sunt definite în 

Directiva 2002/21/CE; 

(b) serviciile de comunicații 

interpersonale astfel cum sunt definite în 

Codul european al comunicațiilor 

electronice, cu excepția serviciilor de 

comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere, în măsura în care 

acestea nu sunt reglementate de Codul 

european al comunicațiilor electronice; 

 

 

Amendamentul   86 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 – litera e a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) furnizarea de conținut digital sau 

de servicii digitale sub o licență gratuită 

sau deschisă în măsura în care nu există 

relații sau obligații contractuale în plus 

față de cele privind respectarea condițiilor 

licenței; 

 

Amendamentul   87 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Prezenta directivă nu se aplică în 

cazul punerii la dispoziție a registrelor 

publice instituite în formă electronică și a 

extraselor din astfel de registre. 

 

 

 



 

PE592.444v02-00 60/129 RR\1140457RO.docx 

RO 

Amendamentul  88 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care contractul include 

elemente în plus față de furnizarea de 

conținut digital, prezenta directivă se 

aplică numai obligațiilor părților și 

măsurilor reparatorii aflate la dispoziția 

acestora în calitate de furnizor și 

consumator de conținut digital. 

6. În cazul în care contractul de 

furnizare de conținut digital sau de 

servicii digitale include obligații 

contractuale suplimentare, prezenta 

directivă se aplică numai drepturilor și 

obligațiilor părților în calitatea lor de 

comerciant și, respectiv, consumator de 

conținut digital sau de servicii digitale. 

 

 

 

Amendamentul  89 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. În cazul în care orice dispoziție a 

prezentei directive intră în contradicție cu o 

dispoziție a unui alt act al Uniunii care 

reglementează un anumit sector sau obiect 

de activitate, dispoziția acestui din urmă 

act al Uniunii prevalează față de prezenta 

directivă. 

7. În cazul în care orice dispoziție a 

prezentei directive intră în contradicție cu o 

dispoziție a unui alt act al Uniunii care 

reglementează un anumit sector sau obiect 

de activitate, dispoziția acestui din urmă 

act al Uniunii prevalează și se aplică acelui 

sector sau obiect de activitate. 

 

 

 

Amendamentul  90 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Prezenta directivă nu aduce 

atingere protecției persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

eliminat 
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Amendamentul  91 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. În măsura în care nu sunt 

reglementate de aceasta, prezenta 
directivă nu afectează dispozițiile generale 

de dreptul contractelor prevăzute la nivel 

național, precum normele privind 

încheierea, valabilitatea sau efectele 

contractelor, inclusiv consecințele 

rezoluțiunii unui contract. 

9. Prezenta directivă nu afectează 

dispozițiile generale de drept al 

contractelor prevăzute la nivel național, 

precum normele privind încheierea, 

valabilitatea sau efectele contractelor, 

inclusiv consecințele rezoluțiunii unui 

contract, în măsura în care acestea nu 

sunt reglementate de prezenta directivă. 

Prezenta directivă nu aduce atingere 

normelor naționale referitoare la 

măsurile reparatorii pentru „viciile 

ascunse” sau dreptului de a refuza într-

un termen scurt. Statele membre pot 

păstra sau introduce norme naționale 

privind măsurile reparatorii pentru 

„viciile ascunse”. Statele membre pot 

păstra norme naționale privind dreptul de 

a refuza într-un termen scurt, atunci când 

acestea sunt înscrise în ordinile juridice 

ale statelor membre la data intrării în 

vigoare a prezentei directive. 

 

Amendamentul   92 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. În cazul în care, în contextul 

furnizării de conținut digital sau de 

servicii digitale în domeniul de aplicare al 

prezentei directive se aplică dreptul unui 

stat membru diferit de țara de reședință 

permanentă a consumatorului, 

comerciantul îl informează pe 

consumator în consecință înainte de 

încheierea contractului. 
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Amendamentul   93 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 9 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9b. Prezenta directivă nu aduce atingere 

drepturilor de proprietate intelectuală și, 

mai ales în cazul drepturilor de autor, nu 

aduce atingere drepturilor și obligațiilor 

prevăzute de Directiva 2001/29/CE. 

 

 

Amendamentul  94 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu mențin și nici nu 

introduc în legislația lor internă dispoziții 

diferite de cele stabilite în prezenta 

directivă, inclusiv dispoziții mai restrictive 

sau mai permisive, pentru a asigura un 

nivel diferit de protecție a consumatorilor. 

În cazul în care nu există dispoziții 

contrare în prezenta directivă, statele 

membre nu mențin și nici nu introduc în 

legislația lor internă dispoziții diferite de 

cele stabilite în prezenta directivă, inclusiv 

dispoziții mai restrictive sau mai 

permisive, pentru a asigura un nivel diferit 

de protecție a consumatorilor. 

 

Amendamentul   95 

Propunere de directivă 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Cerințe de informare 

 Înainte ca consumatorul să încheie un 

contract de furnizare de conținut digital 

sau de servicii digitale, comerciantul îi 

furnizează informațiile prevăzute la 

articolele 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE, 
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într-o formă clară și inteligibilă. 

 

 

 

Amendamentul  96 

Propunere de directivă 

Articolul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 Articolul 5 

Furnizarea de conținut digital Furnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital 

1. Atunci când execută contractul de 

furnizare de conținut digital, furnizorul 

furnizează conținutul digital 

1. Comerciantul furnizează 

conținutul digital sau serviciul digital 

punându-l la dispoziția următoarelor 

persoane sau acordându-le acestora acces 

la conținutul  digital sau serviciul digital: 

(a) consumatorului; sau (a) consumatorului; 

(b) unui terț care exploatează o 

instalație fizică sau virtuală, punând la 

dispoziția consumatorului conținutul digital 

sau oferindu-i consumatorului posibilitatea 

de a avea acces la acesta, și care a fost ales 

de consumator pentru recepționarea 

conținutului digital. 

(b) unui terț care exploatează o 

instalație fizică sau virtuală, punând la 

dispoziția consumatorului conținutul digital 

ori serviciul digital sau oferindu-i 

consumatorului posibilitatea de a avea 

acces la acesta, și care a fost ales de 

consumator pentru recepționarea 

conținutului sau a serviciului digital sau 

 (ba) oricărui alt terț desemnat de 

consumator. 

2. Furnizorul furnizează conținutul 

digital imediat după încheierea 

contractului, cu excepția cazului în care 

părțile au convenit altfel. Furnizarea se 

consideră că are loc atunci când conținutul 

digital este furnizat consumatorului sau, în 

cazul în care se aplică alineatul (1) litera 

(b), terțului ales de consumator, luându-se 

în considerare data care survine mai 

devreme. 

2. Cu excepția cazului în care părțile 

au convenit altfel, comerciantul 

furnizează conținutul digital sau serviciul 

digital fără întârzieri nejustificate după 

încheierea contractului. Se consideră că 

comerciantul și-a îndeplinit obligația de 

furnizare atunci când conținutul digital ori 

serviciul digital este pus la dispoziția 

consumatorului sau îi este făcut accesibil 

acestuia sau, în cazul în care se aplică 

alineatul (1) litera (b) sau (ba), terțului ales 

de consumator, luându-se în considerare 

data care este aplicabilă. 
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Amendamentul  97 

Propunere de directivă 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Conformitatea conținutului digital sau a 

serviciului digital cu contractul 

 Pentru a fi în conformitate cu contractul, 

conținutul digital sau serviciul digital 

trebuie să îndeplinească cerințele 

prevăzute la articolele 6, 6a, 7 și 8. 

 

 

 

Amendamentul  98 

Propunere de directivă 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 6 Articolul 6 

Conformitatea conținutului digital cu 

contractul 

Cerințe subiective de conformitate cu 

contractul 

1. Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul digital, în măsura în 

care este relevant: 

1. Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul digital sau serviciul 

digital, în măsura în care este relevant: 

(a) respectă cantitatea, calitatea, durata 

și versiunea și deține funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici de 

performanță, cum ar fi accesibilitatea, 

continuitatea și securitatea, astfel cum este 

prevăzut în contract, inclusiv în eventualele 

informații precontractuale care fac parte 

integrantă din contract; 

(a) respectă cantitatea, calitatea, 

descrierea, durata și versiunea și deține 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici de performanță, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 

astfel cum este prevăzut în contract, 

inclusiv în eventualele informații 

precontractuale, care fac parte integrantă 

din contract; 

(b) corespunde scopului special pentru 

care consumatorul îl solicită, pe care 

consumatorul l-a adus la cunoștința 

furnizorului la încheierea contractului și 

pe care furnizorul l-a acceptat; 

(b) corespunde scopului special pentru 

care consumatorul îl solicită, pe care 

consumatorul l-a adus la cunoștința 

comerciantului cel târziu la încheierea 

contractului și pe care comerciantul l-a 

acceptat; 
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 (ba) este în conformitate cu versiunea 

de testare sau cu prezentarea conținutului 

digital sau a serviciului digital, pusă la 

dispoziție de comerciant, cu excepția 

cazului în care diferența dintre conținutul 

digital sau serviciul digital furnizat și 

versiunea de testare sau prezentare a fost 

adusă în atenția consumatorului înainte 

de încheierea contractului; 

(c) este furnizat împreună cu eventuale 

instrucțiuni și asistență pentru clienți, astfel 

cum se stipulează în contract și și 

(c) este furnizat împreună cu toate 

accesoriile, eventuale instrucțiuni, inclusiv 

privind instalarea, și  asistență pentru 

clienți, astfel cum se stipulează în contract, 

inclusiv în informațiile precontractuale 

care fac parte integrantă din contract; și 

(d) este actualizat, conform 

dispozițiilor contractului. 

(d) este actualizat, conform 

dispozițiilor contractului, inclusiv în ceea 

ce privește toate informațiile 

precontractuale care fac parte integrantă 

din contract; 

2.  În măsura în care contractul nu 

prevede, după caz, într-un mod clar și 

cuprinzător, cerințele pentru conținutul 

digital în conformitate cu alineatul (1), 

conținutul digital corespunde scopurilor 

pentru care în mod normal s-ar utiliza 

conținut având aceeași descriere, 

incluzând funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici de 

performanță, cum ar fi accesibilitatea, 

continuitatea și securitatea, ținând seama: 

 

(a)  de faptul că furnizarea 

conținutului digital se face sau nu în 

schimbul unui preț sau al unei 

contraprestații nepecuniare;  

 

(b)  după caz, de orice standard tehnic 

internațional existent sau, în absența 

unor astfel de standarde tehnice, de 

codurile de conduită și bunele practici 

aplicabile în sectorul în cauză, precum și 

și  

 

(c)  de orice declarație publică a 

furnizorului sau în numele acestuia ori a 

altor persoane în etapele premergătoare 

ale seriei de tranzacții, cu excepția cazului 

în care furnizorul demonstrează că 
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(i)  nu cunoștea și nu ar fi putut, în 

mod rezonabil, să cunoască declarația în 

cauză; 

 

(ii)  declarația a fost rectificată înainte 

de încheierea contractului; 

 

(iii)  decizia de a achiziționa conținutul 

digital nu ar fi putut fi influențată de 

declarație. 

 

3.  În cazul în care contractul prevede 

că furnizarea conținutului digital se face 

pe parcursul unei perioade de timp, 

conținutul digital este în conformitate cu 

contractul pe întreaga durată a perioadei 

respective. 

 

4.  Cu excepția cazului în care s-a 

convenit altfel, conținutul digital este 

furnizat în conformitate cu cea mai 

recentă versiune a sa care era disponibilă 

la momentul încheierii contractului. 

 

5.  Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul digital trebuie să 

îndeplinească și cerințele prevăzute la 

articolele 7 și 8. 

 

 

 

 

Amendamentul  99 

Propunere de directivă 

Articolul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6a 

 Cerințe obiective de conformitate cu 

contractul 

 1.  În măsura în care este relevant, 

conținutul digital sau serviciul digital:  

 (a)  are calități și caracteristici de 

performanță, printre care 

funcționalitatea, interoperabilitatea, 

accesibilitatea, continuitatea și 

securitatea, care se întâlnesc în mod 

obișnuit în conținutul digital sau în 
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serviciile digitale de același tip și pe care 

le-ar aștepta consumatorul în mod 

rezonabil, dat fiind caracterul 

conținutului digital sau al serviciului 

digital, și este în conformitate, după caz, 

cu toate eventualele standarde tehnice 

internaționale sau europene existente ori, 

în absența unor astfel de standarde 

tehnice, cu codurile de conduită și bunele 

practici aplicabile din sector, inclusiv în 

ceea ce privește securitatea sistemelor de 

informații și a mediilor digitale; 

 (b)  este în conformitate cu orice 

declarație făcută public de comerciant, de 

producător sau de reprezentantul său ori 

în numele său, în special în publicitate 

sau pe etichetă, cu excepția cazului în 

care comerciantul poate demonstra că:  

 (i)  nu a avut sau nu ar fi putut avea, 

în mod rezonabil, cunoștință de declarația 

în cauză cu privire la caracteristicile 

specifice ale conținutului digital sau ale 

serviciului digital;  

 (ii)  declarația a fost rectificată înainte 

de încheierea contractului în aceeași 

formă sau într-o formă asemănătoare cu 

cea în care a fost făcută; sau  

 (iii)  decizia de a achiziționa conținutul 

digital sau serviciul digital nu ar fi putut 

fi influențată de declarație.  

 2.  În cazul contractelor în cadrul 

cărora conținutul digital sau serviciul 

digital urmează a fi furnizat pentru o 

perioadă de timp, conținutul digital sau 

serviciul digital este în conformitate cu 

contractul pe toată durata respectivă. 

Întreruperile temporare ale furnizării 

conținutului digital sau a serviciului 

digital care țin de responsabilitatea 

comerciantului ar trebui considerate drept 

cazuri de neconformitate dacă sunt de 

amploare, continue sau survin în mod 

repetat.  

 3.  Cu excepția cazului în care s-a 

convenit altfel în mod expres, conținutul 

digital sau serviciul digital este furnizat în 
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conformitate cu cea mai recentă versiune 

a conținutului digital sau a serviciului 

digital care era disponibilă în momentul 

încheierii contractului.  

 4.  comerciantul se asigură că, pe o 

durată rezonabilă, consumatorului  i se 

furnizează actualizări ale conținutului 

digital sau ale serviciului digital, precum 

și că acesta este informat cu privire la 

actualizările respective, inclusiv 

actualizări de securitate, care sunt 

necesare pentru a menține conținutul 

digital sau serviciul digital în 

conformitate cu contractul. Neinstalarea 

actualizărilor respective de către 

consumator într-un interval de timp 

rezonabil nu afectează conformitatea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital cu contractul. Atunci când 

consumatorul alege să păstreze versiunea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital deținută în acel moment, iar 

versiunea nouă nu este necesară pentru 

ca conținutul digital sau serviciul digital 

să rămână în conformitate cu contractul, 

acea versiune rămâne disponibilă sau 

accesibilă pe o durată de timp rezonabilă.  

 5.  Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul digital sau serviciul 

digital trebuie să îndeplinească și 

cerințele prevăzute la articolele 7 și 8 din 

prezenta directivă, precum și, atunci când 

este cazul, cerințele prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

 

Amendamentul  100 

Propunere de directivă 

Articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 Articolul 7 

Integrarea conținutului digital Integrarea conținutului digital sau a 

serviciului digital 



 

RR\1140457RO.docx 69/129 PE592.444v02-00 

 RO 

În cazul în care conținutul digital este 

integrat în mod incorect în mediul digital al 

consumatorului, orice neconformitate 

rezultată din integrarea incorectă este 

considerată o neconformitate a conținutului 

digital dacă: 

În cazul în care conținutul digital sau 

serviciul digital este integrat în mod 

incorect în mediul digital al 

consumatorului, orice neconformitate 

rezultată din integrarea incorectă este 

considerată o neconformitate a conținutului 

sau a serviciului digital cu contractul 

dacă: 

(a) conținutul digital a fost integrat de 

furnizor sau sub răspunderea acestuia; sau 

(a) conținutul digital sau serviciul 

digital a fost integrat de comerciant sau 

sub răspunderea acestuia; sau 

(b) conținutul digital a fost destinat să 

fie integrat de consumator, iar integrarea 

incorectă s-a datorat unor deficiențe în 

instrucțiunile de integrare dacă 

instrucțiunile respective au fost furnizate în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 

litera (c) sau ar fi trebuit furnizate în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 

(b) conținutul digital sau serviciul 

digital a fost destinat să fie integrat de 

consumator, iar integrarea incorectă s-a 

datorat unor deficiențe în instrucțiunile de 

integrare dacă instrucțiunile respective au 

fost furnizate în conformitate cu articolul 6 

alineatul (1) litera (c) sau ar fi trebuit 

furnizate în conformitate cu articolul 6a. 

 

 

Amendamentul  101 

Propunere de directivă 

Articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 8 Articolul 8 

Drepturile terților Drepturile terților 

1. În momentul în care conținutul 

digital este furnizat consumatorului, 

conținutul digital nu este afectat de niciun 
drept al unui terț, nici de cele bazate pe 

proprietate intelectuală, astfel încât 

conținutul digital să poată fi utilizat în 

conformitate cu contractul. 

1. Conținutul digital sau serviciul 

digital nu este afectat de nicio restricție 

care decurge din orice drept al unui terț, 

inclusiv din orice drept bazat pe 

proprietate intelectuală, care l-ar putea 

împiedica pe consumator să utilizeze 

conținutul digital sau serviciul digital în 

conformitate cu contractul. 

2. În cazul în care conținutul digital 

este furnizat în decursul unei perioade de 

timp, furnizorul păstrează, pe durata 

perioadei respective, conținutul digital 

furnizat consumatorului liber de orice drept 

al unui terț, inclusiv cele bazate pe 

proprietate intelectuală, astfel încât 

conținutul digital să poată fi utilizat în 

2. În cazul în care conținutul digital 

sau serviciul digital este furnizat în 

decursul unei perioade de timp, 

comerciantul păstrează, pe durata 

perioadei respective, conținutul digital sau 

serviciul digital furnizat consumatorului 

liber de orice restricție care decurge din 

orice drept al unui terț, inclusiv din orice 



 

PE592.444v02-00 70/129 RR\1140457RO.docx 

RO 

conformitate cu contractul. drept bazat pe proprietate intelectuală care 

poate împiedica consumatorul să utilizeze 

conținutul digital sau serviciul digital în 

conformitate cu contractul. 

 

 

Amendamentul  102 

Propunere de directivă 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Orice clauză contractuală care exclude 

sau modifică efectele articolelor 6a, 7 și 8 

ori derogă de la acestea în detrimentul 

consumatorului este valabilă numai în 

cazul în care, în momentul încheierii 

contractului, consumatorul este informat 

explicit cu privire la starea specifică a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital și acceptă în mod expres această 

stare specifică în momentul încheierii 

contractului. 

 

Amendamentul   103 

Propunere de directivă 

Articolul 8 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8b 

 Garanții comerciale 

 1.  O garanție comercială dă naștere 

unei obligații juridice pentru garant în 

condițiile stabilite în: 

 (a)  informațiile precontractuale 

furnizate de comerciant, inclusiv orice 

declarație precontractuală care face parte 

integrantă din contract; 

 (b)  publicitatea disponibilă în 

momentul sau înaintea încheierii 
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contractului și 

 (c)  certificatul de garanție. 

 2.  Certificatul de garanție se pune la 

dispoziție în scris sau pe alt suport durabil 

și se redactează într-un limbaj simplu și 

inteligibil. Acesta conține următoarele 

elemente: 

 (a)  o declarație clară privind 

drepturile legale ale consumatorului, 

astfel cum se prevede în prezenta 

directivă, și o declarație clară prin care se 

indică faptul că acele drepturi nu sunt 

afectate de garanția comercială și 

 (b)  condițiile garanției comerciale 

care depășesc drepturile legale ale 

consumatorului, informații cu privire la 

durata, transferabilitatea, domeniul de 

aplicare teritorială și existența oricăror 

taxe pe care consumatorul ar putea să le 

suporte pentru a beneficia de garanția 

comercială, numele și adresa garantului 

și numele și adresa persoanei căreia îi 

poate fi adresată o reclamație, în cazul în 

care această persoană nu este una și 

aceeași cu garantul, și procedura prin 

care urmează să se adreseze reclamația. 

 

 

Amendamentul  104 

Propunere de directivă 

Articolul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 Articolul 10 

Sarcina probei Sarcina probei 

1. Sarcina probei în ceea ce privește 

conformitatea cu contractul în termenul 

indicat la articolul 10 revine furnizorului. 

1. Sarcina de a dovedi că 

neconformitatea a existat în momentul 

menționat la articolul 9 îi revine 

comerciantului, în cazul în devine 

manifestă o neconformitate cu contractul 

în cursul următoarelor perioade: 

 (a) în termen de doi ani de la data 

furnizării conținutului digital sau a 
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serviciului digital; 

 (b) în termen de un an de la data 

livrării conținutului digital sau a 

serviciului digital încorporat; 

 (c) pe durata contractului, în cazul în 

care contractul prevede furnizarea în 

permanență a conținutului digital sau a 

serviciului digital ori livrarea unui 

conținut digital sau a unui serviciu digital 

încorporat pe o anumită perioadă. 

2. Alineatul (1) nu se aplică în cazul 

în care furnizorul demonstrează că mediul 

digital al consumatorului nu este 

compatibil cu cerințele de interoperabilitate 

și alte cerințe tehnice ale conținutului 

digital și în cazul în care furnizorul a 

informat consumatorul cu privire la aceste 

cerințe, înainte de încheierea contractului. 

2. Alineatul (1) nu se aplică în cazul 

în care comerciantul demonstrează că 

mediul digital al consumatorului nu este 

compatibil cu cerințele de interoperabilitate 

și alte cerințe tehnice ale conținutului 

digital sau ale serviciului digital și în cazul 

în care comerciantul a informat 

consumatorul cu privire la aceste cerințe 

într-un mod clar și inteligibil, înainte de 

încheierea contractului. 

3. Consumatorul cooperează cu 

furnizorul în măsura în care acest lucru 

este posibil și necesar pentru a stabili 

mediul digital al consumatorului. Obligația 

de cooperare se limitează la mijloacele 

disponibile din punct de vedere tehnic care 

sunt cel mai puțin intruzive pentru 

consumator. În cazul în care consumatorul 

nu cooperează, sarcina probei în ceea ce 

privește neconformitatea cu contractul 

revine consumatorului. 

3. Consumatorul cooperează cu 

comerciantul în măsura în care acest lucru 

este posibil și necesar pentru a verifica 

mediul digital al consumatorului, cu scopul 

de a stabili dacă neconformitatea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital exista în momentul furnizării. 

Obligația de cooperare se limitează la 

mijloacele disponibile din punct de vedere 

tehnic care sunt cel mai puțin intruzive 

pentru consumator. Doar în circumstanțe 

excepționale și justificate în mod 

corespunzător în care nu există alte 

mijloace disponibile, consumatorul 

acordă comerciantului, la cerere, acces 

virtual la mediul său digital. În cazul în 

care consumatorul nu cooperează și în 

cazul în care comerciantul l-a informat pe 

consumator cu privire la această cerință 

într-un mod clar și ușor de înțeles înainte 

de încheierea contractului, sarcina probei 

în ceea ce privește neconformitatea cu 

contractul revine consumatorului. 

(Articolul 9 din propunerea Comisiei a devenit articolul 10 din amendamentul 

Parlamentului.) 
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Amendamentul  105 

Propunere de directivă 

Articolul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 10 Articolul 9 

Răspunderea furnizorului Răspunderea comerciantului 

Furnizorul este răspunzător față de 

consumator pentru: 

1.  Comerciantul este răspunzător față 

de consumator pentru: 

(a) orice nefurnizare a conținutului 

digital; 

(a) orice nefurnizare a conținutului 

digital sau a serviciului digital în 

conformitate cu articolul 5; 

(b) orice neconformitate existentă în 

momentul în care este furnizat conținutul 
digital și 

(b) orice neconformitate a conținutului 

digital sau a serviciului digital cu 

contractul: 

 (i) care există în momentul furnizării 

conținutului digital sau a serviciului 

digital și devine manifestă în termen de 

doi ani de la data furnizării, atunci când 

contractul prevede un singur act de 

furnizare sau o serie de acte de furnizare 

distincte sau 

 (ii) care devine manifestă în perioada 

de timp menționată în contract, în cazul 

în care contractul prevede ca conținutul 

digital sau serviciul digital să fie furnizat 

pe o perioadă de timp și 

(c) în cazul în care, conform 

dispozițiilor contractuale, conținutul 

digital este furnizat pe parcursul unei 

perioade de timp, pentru orice 

neconformitate care survine în cursul 

acestei perioade. 

(c) orice neconformitate cu contractul 

a conținutului digital încorporat sau a 

serviciului digital încorporat, care există 

în momentul livrării bunurilor în care 

este încorporat conținutul digital sau 

serviciul digital și devine manifestă în 

termen de doi ani de la livrare. 

 1a.  În ceea ce privește litera (c) de la 

alineatul 1, statele membre pot menține 

dispozițiile mai stricte de drept intern care 

sunt deja în vigoare la data intrării în 

vigoare a prezentei directive. 

(Articolul 10 din propunerea Comisiei a devenit articolul 9 din amendamentul 
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Parlamentului.) 

 

 

Amendamentul  106 

Propunere de directivă 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 Articolul 11 

Măsurile reparatorii în caz de nefurnizare Măsurile reparatorii în caz de nefurnizare 

În cazul în care furnizorul nu își 

îndeplinește obligația de furnizare a 

conținutului digital în conformitate cu 

articolul 5, consumatorul are dreptul de a 

obține rezoluțiunea contractului imediat, 

în temeiul articolului 13. 

1. În cazul în care comerciantul nu își 

îndeplinește obligația de furnizare a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital în conformitate cu articolul 5, 

consumatorul solicită comerciantului să 

furnizeze conținutul digital sau serviciul 

digital. În cazul în care comerciantul nu 

își îndeplinește obligația de furnizare a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital fără întârzieri nejustificate sau 

într-o perioadă de timp suplimentară 

convenită în mod expres între părți, 

consumatorul are dreptul de a obține 

rezoluțiunea contractului. 

 1a. Alineatul (1) nu se aplică: 

 (a) în cazul în care comerciantul a 

refuzat să furnizeze conținutul digital sau 

serviciile digitale sau 

 (b) în cazul în care furnizarea în 

termenul convenit este esențială luând în 

considerare toate circumstanțele existente 

la încheierea contractului ori, în cazul în 

care consumatorul informează 

comerciantul, înainte de încheierea 

contractului, că furnizarea înainte de o 

dată precizată sau la o dată precizată este 

esențială. 

 În respectivele cazuri, dacă comerciantul 

nu își îndeplinește obligația de furnizare 

în termenul relevant în temeiul articolului 

5 alineatul (2), consumatorul are dreptul 

de a obține rezoluțiunea contractului 

imediat.. 
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 1b.  În cazul în care consumatorul 

reziliază contractul, se aplică articolele 

13, 13a, 13b și 13c. 

 

 

Amendamentul  107 

Propunere de directivă 

Articolul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 12 Articolul 12 

Măsurile reparatorii în caz de 

neconformitate cu contractul 

Măsurile reparatorii în caz de 

neconformitate cu contractul 

 -1. În caz de neconformitate cu 

contractul, consumatorul are dreptul de a 

solicita punerea în conformitate a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital ori de a solicita o reducere 

proporțională a prețului sau de a obține 

rezoluțiunea contractului conform 

condițiilor prevăzute de prezentul articol. 

1. În cazul neconformității cu 

contractul, consumatorul are dreptul la 

punerea în conformitate cu contractul a 

conținutului digital, gratuit, cu excepția 

cazului în care acest lucru este imposibil, 

disproporționat sau ilegal. 

1. În primul rând, consumatorul are 

dreptul la punerea în conformitate cu 

contractul a conținutului digital sau a 

serviciului digital, gratuit, cu excepția 

cazului în care acest lucru este imposibil, 

disproporționat sau ilegal. 

Punerea conținutului digital în 

conformitate cu contractul se consideră 

disproporționată în cazul în care costurile 

pe care le impune asupra furnizorului nu 

sunt rezonabile. Atunci când se decide dacă 

aceste costuri nu sunt rezonabile se iau în 

considerare următoarele elemente: 

Punerea conținutului digital sau a 

serviciului digital în conformitate cu 

contractul se consideră disproporționată 

mai ales în cazul în care costurile impuse 

asupra comerciantului nu sunt rezonabile. 

Atunci când se decide dacă aceste costuri 

nu sunt rezonabile se iau în considerare 

următoarele elemente: 

(a) valoarea pe care conținutul digital 

ar avea-o în cazul în care ar fi în 

conformitate cu contractul; și 

(a) valoarea pe care conținutul digital 

sau serviciul digital ar avea-o în cazul în 

care ar fi în conformitate cu contractul și 

(b) importanța neconformității cu 

contractul pentru atingerea scopului în care 

în mod obișnuit s-ar utiliza conținut digital 

cu aceeași descriere. 

(b) importanța neconformității cu 

contractul pentru atingerea scopului în care 

în mod obișnuit s-ar utiliza conținut digital 

sau un serviciu digital cu aceeași 

descriere. 



 

PE592.444v02-00 76/129 RR\1140457RO.docx 

RO 

2. Furnizorul pune conținutul digital 

în conformitate cu contractul în temeiul 

alineatului (1), într-un termen rezonabil de 

la data la care a fost informat de către 

consumator cu privire la neconformitatea 

cu contractul și fără vreun inconvenient 

semnificativ pentru consumator, ținând 

seama de natura conținutului digital și de 

scopul pentru care consumatorul a solicitat 

acest conținut digital. 

2. Comerciantul pune conținutul 

digital sau serviciul digital în conformitate 

cu contractul în temeiul alineatului (1), 

într-un termen rezonabil de la data la care a 

fost informat de către consumator cu 

privire la neconformitatea cu contractul, 

gratuit și fără vreun inconvenient 

semnificativ pentru consumator, ținând 

seama de natura conținutului digital sau a 

serviciului digital și de scopul pentru care 

consumatorul a solicitat acest conținut 

digital sau serviciu digital. 

 Consumatorul are dreptul de a refuza 

plata unei părți restante a prețului sau, 

dacă neconformitatea este minoră, a unei 

părți corespunzătoare din preț, până în 

momentul în care comerciantul pune 

conținutul digital sau serviciul digital în 

conformitate cu contractul. 

3. Consumatorul are dreptul fie la o 

reducere proporțională a prețului în modul 

prevăzut la alineatul (4), în cazul în care 

conținutul digital este furnizat în schimbul 

plății unui preț, fie la rezoluțiunea 

contractului în conformitate cu alineatul (5) 

și articolul 13, în cazul în care 

3. Consumatorul are dreptul fie la o 

reducere proporțională a prețului în modul 

prevăzut la alineatul (4), în cazul în care 

conținutul digital sau serviciul digital este 

furnizat în schimbul plății unui preț, fie la 

posibilitatea de a obține rezoluțiunea 

contractului în conformitate cu alineatul (5) 

și articolele 13,  13a, 13b și 13c în cazul în 

care: 

(a) măsura reparatorie pentru punerea 

conținutului digital în conformitate este 

imposibilă, disproporționată sau ilegală; 

(a) măsura reparatorie pentru punerea 

în conformitate a conținutului digital sau a 

serviciului digital este imposibilă sau 

disproporționată în conformitate cu 

alineatul (1); 

(b) furnizorul nu a finalizat măsura 

reparatorie în termenul specificat la 

alineatul (2); 

(b) comerciantul nu a pus în 

conformitate conținutul digital sau 

serviciul digital astfel cum se prevede la 

alineatul (2); 

 (ba) se constată o neconformitate, în 

pofida încercării comerciantului de a 

pune în conformitate conținutul digital 

sau serviciul digital sau 

(c) măsura reparatorie pentru 

punerea conținutului digital în 

conformitate ar cauza un inconvenient 

semnificativ pentru consumator; sau 

 

(d) furnizorul a declarat sau este (d) comerciantul a declarat sau este 



 

RR\1140457RO.docx 77/129 PE592.444v02-00 

 RO 

evident din circumstanțele cazului că 

furnizorul nu va pune conținutul digital în 

conformitate cu contractul. 

evident din circumstanțele cazului că 

comerciantul nu va pune conținutul digital 

sau serviciul digital în conformitate cu 

contractul într-un termen rezonabil sau 

fără vreun inconvenient semnificativ 

pentru consumator. 

4. Reducerea de preț este 

proporțională cu diminuarea valorii 

conținutului digital primit de consumator în 

comparație cu valoarea conținutului digital 

care este în conformitate cu contractul. 

4. Consumatorul își exercită dreptul 

la o reducere proporțională de preț printr-

o declarație fără echivoc în care își 

exprimă decizia, notificată 

comerciantului. Reducerea de preț este 

proporțională cu diminuarea valorii 

conținutului digital sau a serviciului 

digital primit de consumator în comparație 

cu valoarea pe care conținutul digital sau 

serviciul digital ar avea-o dacă ar fi în 

conformitate cu contractul. 

 În cazul în care contractul prevede că 

furnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital urmează să aibă loc pe 

parcursul unei perioade de timp în 

schimbul plății unui preț, iar într-o 

anumită perioadă conținutul digital sau 

serviciul digital nu a fost în conformitate 

cu contractul, reducerea de preț se aplică 

perioadei în care conținutul digital sau 

serviciul digital nu a fost în conformitate 

cu contractul. 

5. Consumatorul poate obține 

rezoluțiunea contractului numai în cazul în 

care neconformitatea cu contractul 

afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de conținut digital, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și 

securitatea, astfel cum se prevede la 

articolul 6 alineatele (1) și (2). Sarcina 

probei cu privire la faptul că 

neconformitatea cu contractul nu afectează 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital revine furnizorului. 

5. Consumatorul poate obține 

rezoluțiunea contractului numai în cazul în 

care neconformitatea cu contractul nu este 

minoră. Sarcina probei cu privire la faptul 

că neconformitatea cu contractul nu 

afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de performanță ale conținutului 

digital sau ale serviciului digital revine 

comerciantului. 

 5a. Consumatorul nu are dreptul la o 

măsură reparatorie în măsura în care el a 

contribuit la situația de neconformitate cu 

contractul sau la efectele acesteia. 
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Amendamentul   108 

Propunere de directivă 

Articolul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Măsurile reparatorii pentru lipsa de 

securitate 

 În cazul unei lipse de securitate, 

consumatorul are dreptul la punerea 

gratuită a conținutului digital sau a 

serviciului digital în conformitate cu 

contractul. 

 

 

Amendamentul  109 

Propunere de directivă 

Articolul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13 Articolul 13 

Rezilierea Exercitarea dreptului de reziliere 

1. Consumatorul își exercită dreptul 

de a rezilia contractul notificând 

furnizorul prin orice mijloc. 

Consumatorul își exercită dreptul de a 

rezilia contractul printr-o declarație fără 

echivoc care în care își exprimă decizia de 

a rezilia contractul, notificată 

comerciantului. În cazul în care 

contractele sunt încheiate prin mijloace 

digitale, comerciantul oferă 

consumatorului o modalitate digitală 

simplă de a rezilia contractul. Rezilierea 

intră în vigoare în termen de 14 zile de la 

notificare sau la o dată ulterioară 

precizată de consumator. 

2.  În cazul în care consumatorul 

obține rezoluțiunea contractului: 

 

(a) furnizorul rambursează 

consumatorului prețul plătit, fără 

întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 

termen de cel mult 14 zile de la data 

primirii notificării; 
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(b) furnizorul ia toate măsurile care 

pot fi preconizate pentru a se abține de la 

utilizarea contraprestației nepecuniare pe 

care consumatorul a furnizat-o în 

schimbul conținutului digital și a altor 

date colectate de către furnizor cu privire 

la furnizarea de conținut digital, inclusiv 

orice conținut furnizat de către 

consumator, cu excepția conținutului care 

a fost generat în comun de către 

consumator și de alte persoane care 

continuă să utilizeze conținutul; 

 

(c) furnizorul pune la dispoziția 

consumatorului mijloacele tehnice pentru 

a recupera toate tipurile de conținut 

furnizate de consumator și orice alte date 

produse sau generate prin utilizarea de 

către consumator a conținutului digital, 

în măsura în care aceste date au fost 

păstrate de către furnizor. Consumatorul 

are dreptul de a recupera conținutul, 

gratuit, fără inconveniente semnificative, 

într-o perioadă de timp rezonabilă și într-

un format de date utilizat în mod obișnuit; 

 

(d) în cazul în care conținutul digital 

nu a fost furnizat pe un suport durabil, 

consumatorul se abține de la utilizarea 

conținutului digital sau de la punerea sa 

la dispoziția terților, în special prin 

eliminarea conținutului digital sau prin 

transformarea acestuia într-un conținut 

neinteligibil; 

 

(e) în cazul în care conținutul digital 

a fost furnizat pe un suport durabil, 

consumatorul: 

 

(i) la cererea furnizorului, îi 

returnează acestuia, pe cheltuiala 

furnizorului, suportul durabil, fără 

întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 

termen de cel mult 14 zile de la primirea 

cererii furnizorului; și 

 

(ii) elimină orice copie a conținutului 

digital care poate fi utilizată, făcând-o 

neinteligibilă sau, în caz contrar, se 

abține de la utilizarea acesteia, inclusiv de 

la punerea acesteia la dispoziția unor 
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terți. 

3. După rezoluțiunea contractului, 

furnizorul poate împiedica orice utilizare 

ulterioară a conținutului digital de către 

consumator, în special prin interzicerea 

accesului consumatorului la conținutul 

digital sau prin dezactivarea contului de 

utilizator al consumatorului, fără a aduce 

atingere alineatului (2) litera (c). 

 

4. Consumatorul nu este obligat să 

plătească pentru utilizarea conținutului 

digital în perioada care precedă 

rezoluțiunea contractului. 

 

5. În cazul în care conținutul digital 

a fost furnizat în schimbul plății unui preț 

și în decursul perioadei de timp prevăzute 

în contract, consumatorul poate obține 

rezoluțiunea contractului numai cu 

privire la partea din perioada de timp în 

care conținutul digital nu a fost în 

conformitate cu contractul. 

 

6. În cazul în care consumatorul 

obține rezoluțiunea unei părți a 

contractului în conformitate cu alineatul 

(5), se aplică alineatul (2), cu excepția 

literei (b), în ceea ce privește perioada în 

care conținutul digital a fost în 

conformitate cu contractul. Furnizorul 

restituie consumatorului partea din prețul 

plătit care corespunde perioadei de timp 

în care conținutul digital nu a fost în 

conformitate cu contractul. 

 

 

 

Amendamentul  110 

Propunere de directivă 

Articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Obligațiile comerciantului în cazul 

rezoluțiunii 

 1. În caz de reziliere a contractului, 
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comerciantul rambursează 

consumatorului toate sumele plătite în 

temeiul contractului. 

 În cazul în care contractul prevede 

furnizarea unui conținut digital sau a 

unui serviciu digital în schimbul plății 

unui preț și pe parcursul unei perioade de 

timp, atunci când consumatorul reziliază 

o parte a acestui contract în conformitate 

cu articolul 12 alineatul (5), comerciantul 

rambursează consumatorului numai cota-

parte din preț care corespunde perioadei 

de timp în care conținutul digital sau 

serviciul digital nu a fost în conformitate 

cu contractul, precum și orice parte din 

prețul plătit de consumator în avans 

pentru orice perioadă care ar fi rămas de 

derulat în cadrul contractului în cazul în 

care acesta nu ar fi fost reziliat. 

 2. În ceea ce privește datele cu 

caracter personal ale consumatorului, 

comerciantul respectă obligațiile 

aplicabile în temeiul Regulamentului 

(UE) 2016/679. 

 3. Comerciantul depune toate 

eforturile pe care ar fi de așteptat să le 

depună pentru a nu utiliza niciun 

conținut generat de utilizatori în măsura 

în care nu constituie date cu caracter 

personal furnizate sau create de 

consumator atunci când utilizează 

conținutul digital sau serviciul digital 

furnizat de comerciant, cu excepția: 

 (a) conținutului a cărui utilizare nu 

poate fi evitată fără eforturi 

disproporționate și nerezonabile, deoarece 

nu are nicio utilitate în afara contextului 

conținutului digital sau al serviciului 

digital furnizat de comerciant; 

 (b) conținutului a cărui utilizare nu 

poate fi evitată fără eforturi 

disproporționate și nerezonabile, deoarece 

privește numai activitatea consumatorului 

atunci când acesta utilizează conținutul 

digital sau serviciul digital furnizat de 

comerciant; 
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 (c) conținutului care a fost generat în 

comun de către consumator și de către 

alte persoane, atunci când alți 

consumatori pot continua să utilizeze 

conținutul; 

 (d) conținutului care a fost agregat cu 

alte date de către comerciant și nu poate fi 

dezagregat sau acest lucru s-ar putea face 

numai cu eforturi disproporționate. 

 4. La cererea consumatorului, 

comerciantul pune la dispoziția 

consumatorului orice conținut generat de 

utilizatori, în măsura în care acesta nu 

constituie date cu caracter personal, 

furnizat sau creat de către consumator 

atunci când utilizează conținutul digital 

sau serviciul digital furnizat de către 

comerciant. Consumatorul are dreptul de 

a recupera conținutul, gratuit, fără 

inconveniente semnificative, într-o 

perioadă de timp rezonabilă și într-un 

format de date utilizat în mod obișnuit și 

care poate fi citit automat. 

 Obligația de a pune la dispoziție un astfel 

de conținut generat de utilizatori nu se 

aplică în cazul în care conținutul generat 

de utilizatori: 

 (a) nu poate fi pus la dispoziție fără 

eforturi disproporționate și nerezonabile, 

deoarece nu are nicio utilitate în afara 

contextului conținutului digital sau al 

serviciului digital furnizat de comerciant; 

 (b) nu poate fi pus la dispoziție fără 

eforturi disproporționate și nerezonabile, 

deoarece privește numai activitatea 

consumatorului atunci când acesta 

utilizează conținutul digital sau serviciul 

digital furnizat de comerciant sau 

 (c)  conținutul a fost agregat cu alte 

date de către comerciant și nu poate fi 

dezagregat sau acest lucru s-ar putea face 

numai cu eforturi disproporționate. 

 5. La rezilierea contractului, 

comerciantul poate împiedica orice 

utilizare ulterioară a conținutului digital 

sau a serviciului digital de către 
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consumator, în special prin întreruperea 

accesului consumatorului la conținutul 

digital sau la serviciul digital sau prin 

dezactivarea contului de utilizator al 

consumatorului, fără a aduce atingere 

alineatului (4). 

 

 

Amendamentul  111 

Propunere de directivă 

Articolul 13 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13b 

 Obligațiile consumatorului în cazul 

rezilierii 

 1. După rezilierea contractului, 

consumatorul se abține de la utilizarea 

conținutului digital sau a serviciului 

digital sau de la punerea acestuia la 

dispoziția terților, în special prin ștergerea 

conținutului digital sau a oricărei copii 

care poate fi utilizate ori prin întreruperea 

accesului la conținutul digital sau la 

serviciul digital. 

 2. În cazul conținutului digital 

încorporat sau al unui serviciu digital 

încorporat, consumatorul, la cererea 

comerciantului, restituie comerciantului, 

pe cheltuiala acestuia din urmă, bunul în 

care este încorporat conținutul digital sau 

serviciul digital fără întârzieri 

nejustificate și,  în orice caz, în termen de 

cel mult  14 zile de la primirea cererii 

comerciantului. În cazul în care 

comerciantul decide să solicite restituirea 

bunului în care este încorporat conținutul 

digital sau serviciul digital, solicitarea 

respectivă se face în termen de 14 zile 

începând din ziua în care comerciantul 

este informat despre decizia 

consumatorului de a rezilia contractul. 

 3. Consumatorul nu este obligat să 

plătească pentru orice utilizare a 
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conținutului digital sau a serviciului 

digital în perioada care precedă rezilierea 

contractului și în care conținutul digital 

sau serviciul digital nu a fost în 

conformitate. 

 

 

Amendamentul  112 

Propunere de directivă 

Articolul 13 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13c 

 Termene și mijloace de rambursare de 

către comerciant 

 1. Orice rambursare pe care 

comerciantul trebuie să o efectueze către 

consumator în temeiul articolului 12 

alineatul (4) sau al articolului 13a 

alineatul (1) ca urmare a unei reduceri de 

preț sau a unei rezilieri a contractului este 

efectuată fără întârzieri nejustificate și, în 

orice caz, în termen de 14 de zile de la 

data la care comerciantul este informat 

prin mijloacele prevăzute la articolele 12 

și 13 cu privire la decizia consumatorului 

de a invoca dreptul său la o reducere de 

preț sau dreptul său de a rezilia 

contractul. 

 2. Comerciantul efectuează 

rambursarea folosind aceleași mijloace de 

plată utilizate de consumator pentru a 

plăti pentru conținutul digital sau 

serviciul digital, cu excepția cazului în 

care consumatorul este de acord în mod 

expres cu o altă modalitate. 

 3. Comerciantul nu îi impune 

consumatorului nicio cheltuială legată de 

rambursare. 
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Amendamentul  113 

Propunere de directivă 

Articolul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 14 Articolul 14 

Dreptul la despăgubiri Dreptul la despăgubiri 

1. Furnizorul este răspunzător față 

de consumator pentru orice daune 

economice aduse mediului digital al 

consumatorului cauzate de 

neconformitatea conținutului digital cu 

contractul sau de nefurnizarea 

conținutului digital. Despăgubirile pun 

consumatorul, pe cât posibil, în situația în 

care ar fi fost în cazul în care conținutul 
digital ar fi fost furnizat în mod 

corespunzător și în conformitate cu 

contractul. 

Statele membre se asigură că 

consumatorul are dreptul de a cere 

compensații pentru prejudiciul provocat 
de nefurnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital sau de neconformitatea 

conținutului digital sau a serviciului digital 

cu contractul; 

2. Statele membre stabilesc norme 

detaliate pentru exercitarea dreptului la 

despăgubiri. 

 

 

 

 

Amendamentul  114 

Propunere de directivă 

Articolul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 15 Articolul 15 

Modificarea conținutului digital Modificarea conținutului digital sau a 

serviciului digital 

1. În cazul în care contractul prevede 

furnizarea conținutului digital pe 

parcursul perioadei de timp stipulate în 

contract, furnizorul nu poate modifica 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și 

securitatea, în măsura în care 

1. În cazul în care contractul prevede 

că conținutul digital sau serviciul digital 

urmează să fie furnizat sau să fie făcut 

accesibil pe parcursul perioadei de timp 

stipulate în contract, comerciantul nu 

poate modifica funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de performanță ale conținutului 

digital sau ale serviciului digital depășind 
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modificările respective afectează în mod 

negativ accesul la conținutul digital sau 

utilizarea acestuia de către consumator, 
decât în cazul în care: 

ceea ce este necesar pentru a menține 

conținutul digital sau serviciul digital în 

conformitate cu articolul 6a decât în cazul 

în care: 

(a) contractul stipulează acest lucru; (a) contractul permite o astfel de 

modificare și oferă un motiv valabil 

pentru o astfel de modificare; 

 (aa) consumatorul se poate aștepta în 

mod rezonabil la o astfel de modificare; 

 (ab) modificarea este oferită fără 

costuri suplimentare pentru consumator 

și 

(b) consumatorul este informat cu 

privire la modificare, într-un termen 

rezonabil și în prealabil, printr-o notificare 

explicită, pe un suport durabil; 

(b) comerciantul informează 

consumatorul cu privire la modificare și, 

după caz, la dreptul său de a rezilia 

contractul în condițiile prevăzute la 

alineatul 1a, într-un termen rezonabil și în 

prealabil, într-un mod clar și inteligibil și 

pe un suport durabil;  

(c) consumatorul are dreptul de a 

rezilia contractul, fără cheltuieli, în 

termen de cel puțin 30 de zile de  primirea 

notificării și 

 

(d) după rezilierea contractului în 

conformitate cu litera (c), consumatorului 

i se pun la dispoziție mijloacele tehnice 

pentru a recupera toate tipurile de 

conținut furnizate în conformitate cu 

articolul 13 alineatul (2) litera (c). 

 

 1a. Consumatorul are dreptul de a 

rezilia contractul în cazul în care 

modificarea are un impact negativ asupra 

accesului consumatorului la conținutul 

digital sau la serviciul digital sau asupra 

utilizării acestuia de către consumator, cu 

excepția cazului în care un astfel de 

impact negativ este doar minor. În cazul 

respectiv, consumatorul are dreptul de a 

rezilia contractul, gratuit, în termen de 30 

de zile de la data primirii notificării sau 

din momentul în care conținutul digital 

este modificat de către comerciant, 

oricare dintre acestea intervine mai 

târziu. 

2. În cazul în care consumatorul 2. În cazul în care consumatorul 
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reziliază contractul în conformitate cu 

alineatul (1), dacă este cazul: 

reziliază contractul în conformitate cu 

alineatul (1a) de la prezentul articol, 

articolele 13, 13a și 13b se aplică în 

consecință. 

(a) furnizorul rambursează 

consumatorului partea din prețul plătit 

care corespunde perioadei de timp 

ulterioare modificării conținutului digital; 

 

(b) furnizorul se abține de la utilizarea 

contraprestației nepecuniare pe care 

consumatorul a furnizat-o în schimbul 

conținutului digital și a altor date 

colectate de către furnizor cu privire la 

furnizarea de conținut digital, inclusiv a 

oricărui conținut furnizat de către 

consumator. 

 

 

 

Amendamentul  115 

Propunere de directivă 

Articolul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 16 Articolul 16 

Dreptul de a rezilia contractele pe termen 

lung 

Dreptul de a rezilia contractele pe termen 

lung 

1. În cazul în care contractul prevede 

furnizarea de conținut digital pentru o 

durată nedeterminată sau în cazul în care 

durata inițială a contractului sau orice 

combinație de perioade de reînnoire 

depășește 12 luni, consumatorul are dreptul 

de a rezilia contractul în orice moment 

după expirarea primei perioade de 12 luni. 

1. În cazul în care contractul prevede 

furnizarea de conținut digital sau de 

servicii digitale pentru o durată fixă 

inițială a contractului mai mare de 12 

luni sau în cazul în care orice combinație 

de contracte ulterioare sau de perioade de 

reînnoire depășește 12 luni începând din 

momentul încheierii contractului inițial, 

consumatorul are dreptul de a rezilia 

contractul gratuit în orice moment după 

expirarea primei perioade de 12 luni. 

 1a. În cazul în care consumatorul 

încheie un contract pe perioadă 

determinată și durata contractului sau 

orice combinație de perioade de reînnoire 

depășește 12 luni, comerciantul are 

dreptul la o compensație proporțională 

pentru avantajele pe care le-a acordat 
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consumatorului din cauza faptului că 

durata contractului depășește 12 luni. 

 Înainte ca un consumator să își asume 

obligații în temeiul unui contract sau al 

oricărei oferte corespunzătoare, 

comerciantul pune la dispoziția 

consumatorului informații privind 

condițiile de reziliere a unui contract cu o 

durată de peste 12 luni într-un mod clar și 

inteligibil, dacă respectivele informații nu 

reies în mod evident din context, și cu 

privire la consecințele rezilierii anticipate 

în cazul în care consumatorului i s-a 

oferit un avantaj datorită duratei 

contractului. 

2. Consumatorul își exercită dreptul 

de a rezilia contractul notificând furnizorul 

prin orice mijloc. Rezilierea intră în 

vigoare în termen de 14 zile de la primirea 

notificării. 

2. Consumatorul își exercită dreptul 

de a rezilia contractul  notificând 

comerciantul printr-o declarație fără 

echivoc în care își exprimă decizia de a 

rezilia contractul. Rezilierea intră în 

vigoare în termen de 14 zile de la primirea 

notificării sau la o dată ulterioară 

precizată de consumator. 

3. În cazul în care conținutul digital 

este furnizat în schimbul plății unui preț, 

consumatorul datorează în continuare plata 

unei părți din prețul conținutului digital 

furnizat, corespunzătoare perioadei de timp 

anterioare intrării în vigoare a rezilierii. 

3. În cazul în care conținutul digital 

sau serviciul digital este furnizat în 

schimbul plății unui preț, consumatorul 

datorează în continuare plata unei părți din 

prețul conținutului digital sau al 

serviciului digital furnizat, 

corespunzătoare perioadei de timp 

anterioare intrării în vigoare a rezilierii. 

4. În cazul în care consumatorul 

reziliază contractul în conformitate cu 

prezentul articol: 

4. Atunci când consumatorul reziliază 

contractul în conformitate cu prezentul 

articol, comerciantul respectă, în ceea ce 

privește datele cu caracter personal, 

obligațiile aplicabile în temeiul 

Regulamentului (UE) 2016/679 și al 

Directivei 2002/58/CE.  

(a) furnizorul ia toate măsurile care 

pot fi preconizate pentru a se abține de la 

utilizarea contraprestațiilor nepecuniare 

pe care consumatorul le-a furnizat în 

schimbul conținutului digital și a altor 

date colectate de către furnizor cu privire 

la furnizarea de conținut digital, inclusiv 

a oricărui conținut furnizat de către 
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consumator; 

(b) furnizorul pune la dispoziția 

consumatorului mijloacele tehnice pentru 

a recupera orice conținut furnizat de 

consumator și orice alte date produse sau 

generate prin utilizarea de către 

consumator a conținutului digital, în 

măsura în care aceste date au fost 

păstrate de către furnizor. Consumatorul 

are dreptul de a recupera conținutul fără 

vreun inconvenient semnificativ, într-o 

perioadă de timp rezonabilă și într-un 

format de date utilizat în mod obișnuit, 

iar, și 

 

(c) atunci când este cazul, 

consumatorul elimină orice copie a 

conținutului digital care poate fi utilizată, îl 

face neinteligibil sau, în caz contrar, se 

abține de la utilizarea acestuia, inclusiv de 

la punerea acestuia la dispoziția unui terț. 

4a. atunci când este cazul, 

consumatorul elimină orice copie a 

conținutului digital sau a serviciului 

digital care poate fi utilizată, îl face 

neinteligibil sau, în caz contrar, se abține 

de la utilizarea acestuia, inclusiv de la 

punerea acestuia la dispoziția unui terț. 

5. Din momentul rezilierii, furnizorul 

poate împiedica orice utilizare ulterioară a 

conținutului digital de către consumator, în 

special prin interzicerea accesului 

consumatorului la conținutul digital sau 

dezactivarea contului de utilizator al 

consumatorului, fără a aduce atingere 

alineatului (4) litera (b). 

5. Din momentul rezilierii, 

comerciantul poate împiedica orice 

utilizare ulterioară a conținutului digital 

sau a serviciului digital de către 

consumator, în special prin interzicerea 

accesului consumatorului la conținutul 

digital sau la serviciul digital sau prin 

dezactivarea contului de utilizator al 

consumatorului. 

 

 

Amendamentul  116 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care furnizorul este răspunzător 

față de consumator pentru nefurnizarea 

conținutului digital sau pentru o 

neconformitate cu contractul care rezultă 

dintr-un act sau o omisiune a unei persoane 

în etapele anterioare ale seriei de tranzacții, 

furnizorul are dreptul să solicite măsuri 

În cazul în care comerciantul este 

răspunzător față de consumator pentru 

nefurnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital sau din cauza unei 

neconformități cu contractul care rezultă 

dintr-un act sau o omisiune a unei persoane 

în etapele anterioare ale seriei de tranzacții, 
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reparatorii din partea persoanei sau a 

persoanelor responsabile din lanțul de 

tranzacții. Persoana căreia furnizorul îi 

poate solicita măsuri reparatorii, acțiunile 

relevante și condițiile de exercitare se 

stabilesc de legislația națională. 

comerciantul are dreptul să solicite măsuri 

reparatorii din partea persoanei sau a 

persoanelor responsabile din lanțul de 

tranzacții financiare. Persoana căreia 

comerciantul îi poate solicita măsuri 

reparatorii, acțiunile relevante și condițiile 

de exercitare se stabilesc de legislația 

națională. 

 

 

Amendamentul  117 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Asigurarea respectării prezentei directive Asigurarea respectării prezentei directive și 

informarea 

 

 

Amendamentul  118 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace adecvate și eficace pentru a 

garanta respectarea prezentei directive. 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace adecvate, eficace și disuasive 

pentru a garanta respectarea prezentei 

directive, ținând seama în special de 

nevoia consumatorilor de a fi informați 

cu privire la drepturile lor și de a li se 

permite să își exercite drepturile în 

practică. 

 

 

Amendamentul  119 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) organisme, organizații sau 

asociații fără scop lucrativ care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

protecției drepturilor persoanelor vizate, 

astfel cum sunt definite la articolul 80 din 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

Amendamentul 120 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Modificări aduse Directivei 1999/44/CE, 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și 

Directivei 2009/22/CE 

Modificări aduse Directivei 1993/13/CEE, 

Directivei 1999/44/CE, Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 și Directivei 

2009/22/CE 

 

 

Amendamentul  121 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – punctul -1 (nou) 

Directiva 93/13/CEE 

Anexa – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. La punctul 1 din anexa la 

Directiva 93/13/CEE se adaugă 

următoarele litere: 

 „(qa) autorizarea comerciantului să 

limiteze în mod nejustificat 

interoperabilitatea conținutului digital 

sau a serviciului digital cu hardware-ul 

sau cu un alt conținut digital sau servicii 

digitale; 

 (qb) adresarea către consumator a 

cerinței de a încheia cu comerciantul sau 

cu o parte terță un contract suplimentar 

pentru furnizarea conținutului digital sau 

a unui serviciu digital, ori un contract 
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referitor la hardware; 

 (qc) eludarea prin mijloace 

contractuale a drepturilor persoanei 

vizate în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679 care reglementează protecția 

datelor cu caracter personal ale 

consumatorilor; 

 (qd) autorizarea comerciantului să 

limiteze posibilitatea de utilizare a 

conținutului digital atunci când 

consumatorul este offline, în cazul în care 

acest lucru nu este strict necesar pentru 

furnizarea conținutului digital; 

 (qe) restricționarea utilizărilor 

conținutului digital permise în temeiul 

Directivei 2001/29/CE, al Directivei 

96/9/CE, al Directivei 2009/24/CE sau al 

Directivei 2012/28/EU.” 

 

 

Amendamentul  122 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – punctul 1 

Directiva 1999/44/CE 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(b)  bunuri de consum înseamnă orice 

obiect corporal mobil, cu excepția: 

„(b)  bunuri de consum înseamnă orice 

obiect corporal mobil, cu excepția: 

–  bunurilor vândute prin executare 

silită sau în alt mod, prin autoritatea legii; 

–  bunurilor vândute prin executare 

silită sau în alt mod, prin autoritatea legii; 

– apei și gazului, atunci când acestea 

nu sunt oferite spre vânzare în volum 

limitat sau cantitate fixată; 

– apei și gazului, atunci când acestea 

nu sunt oferite spre vânzare în volum 

limitat sau cantitate fixată; 

– energiei electrice; – energiei electrice; 

– unui suport durabil, incluzând 

conținut digital, atunci când acesta a fost 

utilizat exclusiv ca mijloc de transport al 

conținutului digital către consumator, 

astfel cum se menționează în Directiva 

(UE) N/XXX39.” 

– conținutului digital încorporat sau 

serviciilor digitale încorporate 

reglementate de Directiva (UE) N/XXX 
39.” 

______________ ______________ 
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39 Directiva (UE) N/XXX a Parlamentului 

European și a Consiliului din ... privind 

contractele de furnizare de conținut digital, 

JO… 

39Directiva (UE) N/XXX a Parlamentului 

European și a Consiliului din ... privind 

anumite aspecte referitoare la contractele 

de furnizare de conținut digital și de 

servicii digitale, JO... 

 

 

Amendamentul  123 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 

Anexă – punctul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„21.  Directiva (UE) N/XXX a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din XX/XX/201X privind contractele de 

furnizare de conținut digital, JO…” 

„21a.  Directiva (UE) N/XXX a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din XX/XX/201X privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de 

conținut digital și de servicii digitale, 

JO…” 

 

 

Amendamentul  124 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – punctul 3 

Directiva 2009/22/CE 

Anexa I – punctul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„16. Directiva (UE) N/XXX a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din XX/XX/201X privind contractele de 

furnizare de conținut digital, JO…” 

„15a. Directiva (UE) N/XXX a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din XX/XX/201X privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de 

conținut digital și de servicii digitale, 

JO…” 

 

 

Amendamentul  125 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cel târziu la [data împlinirii a cinci ani de 

la intrarea în vigoare], Comisia 

revizuiește și întocmește un raport privind 

aplicarea prezentei directive, pe care îl 

transmite Parlamentului European și 

Consiliului. Raportul analizează, printre 

altele, necesitatea armonizării normelor 

aplicabile contractelor de furnizare de 

conținut digital în schimbul unei alte 

contraprestații decât cea care intră sub 

incidența prezentei directive, în special în 

schimbul publicității sau al colectării 

indirecte de date. 

Cel târziu la ... [cinci ani de la data 

intrării în vigoare a prezentei directive], 

Comisia revizuiește și întocmește un raport 

privind aplicarea prezentei directive, pe 

care îl transmite Parlamentului European, 

Consiliului și Comitetului Economic și 

Social European. Acest proces de 

revizuire include consultarea statelor 

membre și a organizațiilor de 

consumatori, a organizațiilor juridice și 

comerciale la nivelul Uniunii. Raportul 

analizează, printre altele, interacțiunea și 

conformitatea cu aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/679 și 

argumentele în favoarea armonizării 

normelor aplicabile contractelor de 

furnizare de conținut digital sau de servicii 

digitale în schimbul colectării de date 

personale de către comerciant, alta decât 

cea care intră sub incidența prezentei 

directive, în special în schimbul 

publicității. 

 

 



 

RR\1140457RO.docx 95/129 PE592.444v02-00 

 RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

I. Introducere 

 

În urma eșecului propunerii de legislație europeană comună în materie de vânzare, Comisia a 

făcut o nouă încercare de abordare a problemelor pieței interne cauzate de norme naționale 

divergente în materie de contracte sau de absența acestora, atât în beneficiul întreprinderilor, 

cât și al consumatorilor, prezentând două propuneri privind contractele digitale: o propunere 

de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte 

tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri și prezenta propunere de directivă privind 

anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital. Propunerea 

Comisiei privind normele contractuale pentru furnizarea de conținut digital oferă pentru prima 

dată posibilitatea abordării unui aspect care a început abia recent să se dezvolte în legislația 

unor state membre și nu a fost încă armonizat la nivelul UE: măsurile reparatorii de care 

dispun consumatorii în caz de neconformitate a conținutului digital furnizat.  

 

În urma prezentării unui document de lucru comun în iulie 2016, coraportorii prezintă în acest 

proiect de raport amendamentele lor comune la propunerea Comisiei. În ansamblu, 

coraportorii confirmă abordarea Comisiei, care se concentrează pe anumite aspecte ale 

dreptului contractual pentru furnizarea de conținut digital, cum ar fi conformitatea și măsurile 

reparatorii, și se limitează la contractele încheiate între întreprinderi și consumatori.  

 

Proiectul de raport prezintă câteva dintre aspectele care, în opinia celor doi coraportori, merită 

discutate în continuare, dar aceștia își rezervă dreptul de a reveni ulterior cu amendamente și 

propuneri suplimentare asupra chestiunilor care nu au fost incluse în acest raport. Prezenta 

expunere de motive punctează principalele modificări propuse în proiectul de raport sub 

formă de amendamente și motivele care stau la baza acestora. 

 

 

II. Principalele aspecte abordate în proiectul de raport 

 

1. Clarificarea textului și coerența cu acquis-ul 

 

Coraportorii sunt de acord cu Comisia asupra faptului că directiva ar trebui să acopere nu 

numai conținutul digital, astfel cum este definit în Directiva privind drepturile consumatorilor, 

ci și serviciile, cum ar fi serviciile de stocare în cloud sau serviciile de găzduire de fișiere, 

platformele de comunicare socială, serviciile de mesagerie instantanee, site-urile web sau 

platformele de partajare a materialelor video sau audio. Acest lucru ar face să se mențină 

valabilitatea în timp a directivei în raport cu viitoarele evoluții tehnice. Pentru a asigura 

coerența cu definiția „conținutului digital” în temeiul Directivei privind drepturile 

consumatorilor, coraportorii consideră, cu toate acestea, că ar fi mai oportun ca definiția 

conținutului digital să nu se extindă la astfel de servicii, ci, mai degrabă, să se creeze o 

categorie de „servicii digitale” pentru a se face o distincție clară între conținutul digital – date 

care sunt produse și furnizate în format digital – și serviciile digitale. Coraportorii precizează 

că acest lucru nu ar trebui să afecteze posibilitatea ca statele membre să stabilească natura 

contractelor, și anume dacă un contract de furnizare de conținut digital trebuie considerat 

contract de vânzare, contract de servicii, contract de închiriere sau un contract sui generis.  

 



 

PE592.444v02-00 96/129 RR\1140457RO.docx 

RO 

 

2. Domeniul de aplicare 

 

Coraportorii consideră că propunerea Comisiei de a exclude din domeniul de aplicare al 

directivei conținutul digital integrat în bunuri, cum ar fi produsele inteligente, va face să fie 

mai dificil să se facă distincția între domeniul de aplicare al prezentei propuneri și cel al 

propunerii privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și alte tipuri de 

contracte de vânzare la distanță de bunuri. Normele aplicabile conținutului digital ar fi diferite 

dacă acesta este încorporat într-un produs sau dacă este furnizat separat, o distincție care nu 

este întotdeauna ușor de realizat, de exemplu, în cazul telefoanelor inteligente cu aplicații 

instalate în prealabil în raport cu aplicațiile instalate de consumator. Prin urmare, ar fi dificil 

pentru întreprinderi și consumatori să determine care este norma aplicabilă atunci când 

produsul este defect sau neconform cu contractul (ar trebui să fie considerat un bun material 

sau conținut digital?). Luând în calcul diferite abordări, coraportorii consideră că directiva ar 

trebui să fie aplicabilă și conținutului digital încorporat și serviciilor digitale încorporate, în 

timp ce, în ceea ce privește bunurile cu conținut digital încorporat sau cu servicii digitale 

încorporate, comerciantul ar trebui să fie răspunzător în temeiul prezentei directive față de 

consumator pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin numai în ceea ce privește conținutul 

digital încorporat sau serviciul digital încorporat. Deoarece nu se poate supraestima 

importanța produselor internetului obiectelor în viitorul apropiat, bunurile inteligente vor 

domina piața. Consumatorii care cumpără aceste produse beneficiază de drepturile introduse 

prin prezenta directivă, cum ar fi actualizările, interoperabilitatea, un mediu digital sigur și 

dreptul de a-și recupera datele la încetarea contractului.  

 

Pentru a reduce și mai mult impactul posibil al problemelor legate de delimitarea dintre 

domeniile de aplicare ale propunerilor privind contractele digitale, coraportorii au convenit cu 

raportorul pentru ca propunerea privind vânzarea de bunuri să încerce să alinieze criteriile de 

conformitate ale ambelor regimuri juridice cât mai mult posibil. 

 

 

3. Date oferite drept contraprestații și aspecte legate de protecția datelor 

 

Propunerea Comisiei introduce noțiunea de contraprestații nepecuniare și prevede obligația 

furnizorilor de a asigura măsuri reparatorii pentru nefurnizarea conținutului digital sau a 

serviciului digital sau pentru neconformitatea cu contractul și în cazurile în care 

contraprestația constă în furnizarea de date. 

În ansamblu, coraportorii sunt de acord, cu reticență, cu această abordare. Ei consideră că 

prezenta directivă nu ar trebui în niciun caz să accentueze fenomenul deja existent al 

comercializării sau al transformării drepturilor referitoare la personalitate în monedă de 

schimb.  Prin urmare, domeniul de aplicare include situații în care comercianții furnizează 

conținut digital sau servicii digitale în schimbul unui preț sau a unor drepturi de exploatare a 

datelor cu caracter personal ale consumatorului. 

 

De asemenea, raportul merge mai departe decât propunerea Comisiei, extinzând domeniul de 



 

RR\1140457RO.docx 97/129 PE592.444v02-00 

 RO 

aplicare la date care sunt culese de către comerciant, fără a se limita la datele furnizate în mod 

activ de către consumatori, pentru a evita crearea unor lacune. În ceea ce privește propunerea 

de excludere din domeniul de aplicare al directivei a contractelor în temeiul cărora prelucrarea 

datelor de către furnizor este strict necesară pentru executarea contractului sau pentru a 

îndeplini cerințele legale, coraportorii sunt, de asemenea, în favoarea unei limitări: directiva 

nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sau alte date furnizate de consumator 

sunt utilizate exclusiv de furnizor pentru a furniza conținutul sau serviciul digital sau pentru a 

respecta cerințele legale cărora li se supune furnizorul, iar acesta nu prelucrează datele cu 

caracter personal sau alte date în niciun alt scop. 

 

În ceea ce privește protecția datelor, coraportorii consideră că directiva ar trebui să fie în 

concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor și, prin urmare, clarifică faptul 

că directiva nu aduce atingere acestui regulament. În plus, consideră că este necesar să se 

garanteze că nicio clauză contractuală care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal 

în contextul încheierii sau executării contractului și care este în detrimentul consumatorului în 

calitate de persoană vizată în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor nu este 

obligatorie pentru consumator. 

 

 

4. Furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital 

 

Coraportorii clarifică elementele constitutive ale furnizării, inclusiv definiția acesteia și 

momentul livrării, ținând seama de modificările domeniului de aplicare al directivei. Prin 

urmare, furnizorul ar trebui să fie obligat să furnizeze după încheierea contractului, fără 

întârzieri nejustificate.  

 

5. Conformitatea cu contractul 

 

În ceea ce privește cerințele de conformitate cu contractul, contrar opiniei Comisiei, 

coraportorii consideră că conformitatea nu ar trebui să fie evaluată în primul rând în raport cu 

ce se prevede în contract și propun ca evaluarea conformității să se facă cu ajutorul atât al 

criteriilor obiective, cât și al celor subiective. Cu toate acestea, coraportorii consideră că 

părțile ar putea conveni să excludă sau să modifice efectele cerințelor obiective în detrimentul 

consumatorului în anumite condiții, inclusiv cu acceptarea expresă de către consumator, sau 

să deroge de la aceste efecte.  

 

6. Modificarea conținutului digital 

 

Una dintre principalele modificări introduse de către coraportori în ceea ce privește conținutul 

digital sau serviciile digitale furnizate în decursul unei perioade de timp este că, de regulă, 

furnizorul nu poate modifica funcționalitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de performanță ale conținutului digital sau ale serviciului digital, în măsura în care 

modificările respective afectează în mod negativ accesul la serviciul digital sau utilizarea 

acestuia de către consumator. Cu toate acestea, proiectul de raport menține excepțiile de la 

regulă și include câteva garanții suplimentare în beneficiul consumatorului. 

 

7. Trimiterea la legislația națională 

 

Coraportorii propun ca directiva să nu afecteze legislațiile naționale în ceea ce privește 
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condițiile în care un contract este considerat a fi legat de un alt contract sau este auxiliar unui 

alt contract și nici efectele pe care acest lucru le are asupra oricăruia dintre contracte sau 

asupra măsurilor reparatorii care urmează a fi aplicate în temeiul oricăruia dintre contracte.  

 

 

III. Concluzie 

 

Coraportorii propun o serie de modificări ale propunerii Comisiei ca punct de plecare pentru 

continuarea reflecției și pentru modificări suplimentare care urmează a fi făcute de-a lungul 

procesului legislativ în Parlament.  
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21.11.2016 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor Comisia pentru afaceri 

juridice 

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital 

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) 

Raportoare pentru aviz: Marju Lauristin 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Revoluția digitală influențează în mod fundamental societatea în care trăim. Având în vedere 

dependența tot mai mare de produsele și serviciile IT, este din ce în ce mai important să ne 

asigurăm că drepturile noastre sunt protejate în lumea digitală. În prezent, în condițiile în care 

milioane de consumatori europeni accesează, achiziționează și utilizează zilnic conținuturi 

digitale în sensul larg al cuvântului (de exemplu, video prin flux continuu, aplicații, jocuri, 

servicii de tip cloud sau rețele sociale), drepturile lor online nu sunt protejate atunci când se 

află offline. Această situație erodează încrederea consumatorilor și pune în pericol viața 

privată online, deoarece produsele și serviciile digitale defectuoase sau nesigure nu protejează 

în mod corect vasta cantitate de date cu caracter personal care sunt disponibile online. 

Raportoarea urmărește o creșterea încrederii consumatorilor și o mai bună protecție online a 

vieții private, prin protejarea adecvată a achizițiilor de conținut digital. Definiția și domeniul 

de aplicare ale conținutului digital trebuie clarificate într-o mai mare măsură pentru a garanta 

că sunt respectate drepturile tuturor consumatorilor, inclusiv ale celor care au mai puține 

cunoștințe în domeniul tehnologiei moderne sau sunt mai puțin familiarizați cu mediul online. 

Lumea online și, prin urmare, utilizarea conținutului digital, a devenit mult mai mult decât o 

simplă modalitate de a realiza sarcini specifice. Pozele noastre personale, carnetele noastre de 

adrese și informațiile noastre medicale sunt disponibile, în mod normal, în cloud. Multe dintre 

convorbirile noastre personale se desfășoară și sunt adeseori conservate online. In plus, în 

cadrul activităților noastre online lăsăm atât de multe urme digitale încât întreprinderile sunt 

în măsură să ne contureze propriile portrete de o manieră surprinzător de apropiată de 

realitate. Este, așadar, evident că este și mai urgent să asigurăm protejarea datelor noastre cu 

caracter personal în mediul online decât în cel offline. Deoarece se focalizează pe relația 

dintre furnizorul și consumatorul de conținut digital, această propunere abordează în mod 

inevitabil problema reprezentată de protecția online a datelor noastre personale. prin urmare, 

este important ca prezenta directivă să respecte normele generale ale noului Regulament 

general privind protecția datelor (2016/679) pentru a asigura consecvența în ceea ce privește 
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dreptul fundamental al cetățenilor la protecția vieții private și pentru a întări încrederea 

consumatorilor în furnizarea unui conținut digital sigur și securizat. 

Raportoarea ar dori să consolideze și să clarifice propunerea în mai multe privințe. Este 

important să se aibă în vedere, în ceea ce privește punctele de mai jos, că prezenta propunere 

vizează o armonizare deplină, care împiedică statele membre să mențină sau să introducă 

norme naționale care depășesc dispozițiile prezentei directive referitoare la protecția 

consumatorului. 

 Comunicarea în mod activ a datelor cu caracter personal de către consumator: 

propunerea vizează doar acele tipuri de contracte prin care consumatorul fie plătește, 

fie „pune la dispoziție în mod activ” date cu caracter personal sub formă de 

contraprestație. Acest domeniu de aplicare pare a fi prea restrâns în condițiile în care, 

în prezent, datele personale ale consumatorilor (precum informațiile de localizare, 

contactele personale, istoricul cumpărăturilor efectuate etc.) sunt adeseori utilizate sub 

formă de contraprestație fără știința consumatorilor. În plus, această limitare ar 

încuraja în mod nefericit furnizorii să nu solicite acordul consumatorilor. Ar fi, așadar, 

recomandabil să se includă în domeniul de aplicare toate contractele de furnizare de 

conținut digital care implică utilizarea datelor cu caracter personal ale consumatorului. 

 Pentru a se garanta diferențierea clară între datele cu caracter personal și orice alte 

tipuri de date menționate în cadrul textului, este necesar să se adauge o definiție a 

datelor cu caracter personal întemeiată pe Regulamentul 2016/679.  

 Conformitatea conținutului digital: conform propunerii, conținutul digital trebuie să fie 

conform cu ceea ce este prevăzut în contract și, doar în cazul în care contractul nu 

prevede nimic, pot fi utilizate criterii mai obiective (precum norme tehnice sau coduri 

de conduită din domeniu) pentru a evalua conformitatea conținutului digital. Ne putem 

însă întreba dacă, având în vedere complexitatea produselor cu conținut digital, 

consumatorul este efectiv în măsură să înțeleagă întru totul termenii și condițiile 

contractului și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Pare a fi, așadar, recomandabil să 

se utilizeze mai des criterii obiective și subiective (precum standardele tehnice sau 

așteptările legitime) pentru a evalua conformitatea. 

 Răspunderea furnizorului pentru daune: propunerea limitează răspunderea furnizorului 

doar la daunele cauzate echipamentelor și programelor informatice ale 

consumatorului. Pot apărea însă cazuri în care consumatorul suferă pierderi financiare 

sau morale diferite de daunele care pot fi cauzate mediului său digital (de exemplu, 

dacă un program software conține un virus care le permite hackerilor să aibă acces la 

calculatorul consumatorului și să fure parola contului bancar al acestuia). Ar fi, prin 

urmare, recomandabil ca definiția daunelor să fie extinsă, astfel încât să includă toate 

prejudiciile provocate consumatorului. De asemenea, ar fi interesant să se permită 

statelor membre să facă diferența, atunci când stabilesc normele detaliate privind 

daunele, între furnizorii care au făcut tot ce le stătea în putință pentru a limita 

posibilitatea apariției unor daune (de exemplu, prin respectarea unor referințe sau 

norme de securitate IT) și cei care dau dovadă de neglijență (de exemplu, nerezolvând 

problemele de securitate care le-au fost semnalate în ceea ce privește produsele sau 

serviciile lor), pentru a promova o mai mare responsabilitate și răspundere a 

furnizorilor. 
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 Rezilierea contractului: propunerea ar trebui să precizeze în mod clar care sunt datele 

care trebuie restituite consumatorului la rezilierea contractului. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 

competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul   1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru realizarea unei veritabile 

piețe unice digitale, este necesară 

armonizarea anumitor aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital, 

pornind de la un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor. 

(2) Pentru realizarea unei veritabile 

piețe unice digitale, este necesară 

armonizarea anumitor aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital, 

pornind de la un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și de la necesitarea 

facilitării accesului. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Consumatorii vor beneficia de 

drepturi pe deplin armonizate în domeniul 

conținutului digital care vor asigura un 

nivel ridicat de protecție. Aceștia vor avea 

drepturi clare în ceea ce privește conținutul 

digital pe care îl primesc sau la care obțin 

acces de oriunde din UE, ceea ce le va 

spori încrederea de a achiziționa conținut 

digital. Acest lucru va contribui, de 

asemenea, la reducerea prejudiciului suferit 

în prezent de consumatori, deoarece va 

exista un set de drepturi clare care le va 

permite să își soluționeze problemele cu 

care se confruntă în ceea ce privește 

(7) Consumatorii vor beneficia de 

drepturi pe deplin armonizate în domeniul 

conținutului digital care vor asigura un 

nivel ridicat de protecție. Vor avea drepturi 

clare în ceea ce privește conținutul digital 

pe care îl primesc sau la care obțin acces de 

oriunde din UE. Acest lucru le va crește 

încrederea în achiziționările de conținut 

digital. Acest lucru va contribui, de 

asemenea, la reducerea prejudiciului suferit 

în prezent de consumatori, deoarece va 

exista un set de drepturi clare care le va 

permite să își soluționeze problemele cu 

care se confruntă în ceea ce privește 

conținutul digital și accesibilitatea 
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conținutul digital. acestuia. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Directiva ar trebui să permită 

soluționarea problemelor care afectează 

diferitele categorii de conținut digital și 

furnizarea acestuia. Pentru a ține seama de 

evoluțiile tehnologice rapide și pentru a 

menține valabilitatea în timp a noțiunii de 

conținut digital, această noțiune, astfel cum 

este utilizată în prezenta directivă, ar trebui 

să fie mai generală decât cea utilizată în 

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1. În special, 

această noțiune ar trebui să acopere 

serviciile care permit crearea, prelucrarea 

sau stocarea de date. Dat fiind că există 

numeroase modalități prin care conținutul 

digital poate fi furnizat, cum ar fi 

transmiterea pe un suport durabil, 

descărcarea de către consumatori pe 

dispozitivele lor, streamingul, acordarea 

accesului la capacitățile de stocare a 

conținutului digital sau accesul la utilizarea 

platformelor de comunicare socială, 

prezenta directivă ar trebui să se aplice 

tuturor formelor de conținut digital, 

indiferent de mijlocul utilizat pentru 

transmiterea acestuia. Nu este de dorit să se 

facă diferențierea între diversele categorii 

de pe această piață cu o evoluție 

tehnologică rapidă, deoarece nu s-ar putea 

evita discriminările între furnizori. Ar 

trebui să se asigure condiții de concurență 

echitabile între furnizorii de diferite 

categorii de conținut digital. Cu toate 

acestea, prezenta directivă nu ar trebui să 

se aplice conținutului digital care este 

încorporat în bunuri în așa fel încât 

funcționează ca parte integrantă a 

bunurilor și funcțiile sale sunt 

(11) Prezenta directivă ar trebui să 

permită soluționarea problemelor care 

afectează diferitele categorii de conținut 

digital și furnizarea acestuia. Pentru a ține 

seama de evoluțiile tehnologice rapide și 

pentru a menține valabilitatea în timp a 

noțiunii de conținut digital, această 

noțiune, astfel cum este utilizată în 

prezenta directivă, ar trebui să fie mai 

generală decât cea utilizată în Directiva 

2011/83/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului1. În special, această noțiune ar 

trebui să acopere serviciile care permit 

crearea, prelucrarea sau stocarea de date. 

Dat fiind că există numeroase modalități 

prin care conținutul digital poate fi 

furnizat, cum ar fi transmiterea pe un 

suport durabil, descărcarea de către 

consumatori pe dispozitivele lor, 

streamingul, acordarea accesului la 

capacitățile de stocare a conținutului digital 

sau accesul la utilizarea platformelor de 

comunicare socială, prezenta directivă ar 

trebui să se aplice tuturor formelor de 

conținut digital, indiferent de mijlocul 

utilizat pentru transmiterea acestuia. Nu 

este de dorit să se facă diferențierea între 

diversele categorii de pe această piață cu o 

evoluție tehnologică rapidă, deoarece nu s-

ar putea evita discriminările între furnizori. 

Ar trebui să se asigure condiții de 

concurență echitabile între furnizorii de 

diferite categorii de conținut digital.  
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subordonate funcționalităților principale 

ale bunurilor.  

__________ __________ 

1. JO L 304, 22.11.2011, p.64. 1. JO L 304, 22.11.2011, p.64. 

Justificare 

Având în vedere dezvoltarea preconizată a internetului obiectelor în viitorul apropiat, odată 

cu apariția diverselor tipuri de „dispozitive inteligente” în care sunt încorporate programe 

software, este important să se clarifice care sunt normele care se aplică „dispozitivelor 

inteligente” și programelor software încorporate în acestea. În viitor va deveni probabil 

destul de dificil să se stabilească dacă elementul predominant al unui produs îl reprezintă 

conținutul digital sau bunul tangibil. Prin urmare, excepția prevăzută pare a fi inaplicabilă în 

practică, motiv pentru care ar fi preferabil să se prezinte o propunere separată în ceea ce 

privește această chestiune. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În ceea ce privește conținutul 

digital care nu este furnizat în schimbul 

unui preț, ci al unei contraprestații 

nepecuniare, prezenta directivă ar trebui să 

se aplice exclusiv în cazul contractelor în 

care furnizorul solicită, iar consumatorul 

pune în mod activ la dispoziția 

furnizorului date, cum ar fi numele și 

adresa de e-mail sau fotografii, direct sau 

indirect, de exemplu, prin înregistrarea cu 

titlu individual sau pe baza unui contract 

care permite accesul la fotografiile 

consumatorului. Prezenta directivă nu ar 

trebui să se aplice situațiilor în care 

furnizorul colectează datele necesare 

pentru a asigura funcționarea conținutului 

digital în conformitate cu contractul, de 

exemplu localizarea geografică atunci când 

este necesar ca o aplicație mobilă să 

funcționeze corespunzător, sau în scopul 

exclusiv al îndeplinirii cerințelor legale, de 

exemplu, în cazul în care înregistrarea 

(14) În ceea ce privește conținutul 

digital care nu este furnizat în schimbul 

unui preț, ci al unei contraprestații 

nepecuniare, prezenta directivă ar trebui să 

se aplice și în cazul contractelor în care 

consumatorul pune la dispoziție date care 

ar putea fi folosite, direct sau indirect, de 

către furnizor. Aceasta ar trebuie să 

includă, de asemenea, contractele în care 

consumatorul permite accesul 

furnizorului la datele sale cu caracter 

personal, precum și prelucrarea lor de 

către acesta. Prezenta directivă nu ar trebui 

să se aplice situațiilor în care furnizorul 

colectează date pe care le utilizează 

exclusiv pentru a asigura funcționarea 

conținutului digital, inclusiv actualizarea 

software-ului, în conformitate cu 

contractul, de exemplu localizarea 

geografică atunci când este necesar ca o 

aplicație mobilă să funcționeze 

corespunzător, sau în scopul exclusiv al 
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consumatorului este necesară în scopuri de 

securitate și identificare, în temeiul 

legislației aplicabile. Prezenta directivă nu 

ar trebui să se aplice situațiilor în care 

furnizorul colectează informații, inclusiv 

date cu caracter personal, precum adresa 

IP sau alte informații generate automat, 

cum ar fi informațiile colectate și 

transmise de un modul cookie, fără ca 

respectivul consumator să le furnizeze în 

mod activ, chiar și în cazul în care 

consumatorul acceptă modulul cookie. 

Directiva nu ar trebui să se aplice nici în 

situațiile în care consumatorul este expus 

anunțurilor publicitare exclusiv pentru a 

avea acces la conținutul digital. 

îndeplinirii cerințelor legale, de exemplu, 

în cazul în care înregistrarea 

consumatorului este necesară în scopuri de 

securitate și identificare, în temeiul 

legislației aplicabile. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Conținutul digital este deosebit de 

relevant în contextul internetului 

obiectelor (Internet of Things). Totuși, 

este oportun să se abordeze separat 

chestiunile specifice referitoare la 

răspunderea legată de internetul 

obiectelor, inclusiv răspunderea pentru 

date și contractele de comunicare între 

mașini (machine-to-machine). 

eliminat 

 

Amendamentul   6 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Contractele pot include termenii și 

condițiile generale ale furnizorului care 

trebuie acceptate de către consumator. În 

ceea ce privește unele tipuri de conținut 

digital, de multe ori, furnizorii descriu 

serviciul și obiectivele măsurabile ale 

(18) Contractele pot include termenii și 

condițiile generale ale furnizorului care 

trebuie acceptate de către consumator. În 

ceea ce privește unele tipuri de conținut 

digital, de multe ori, furnizorii descriu 

serviciul și obiectivele măsurabile ale 
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acestuia într-un acord privind nivelul 

serviciilor. Acordurile privind nivelul 

serviciilor sunt, în general, anexate la 

contractul principal și constituie o 

componentă importantă a relației 

contractuale dintre furnizor și consumator. 

Aceste acorduri ar trebui incluse în 

definiția unui contract în temeiul prezentei 

directive și ar trebui să respecte normele pe 

care aceasta le stabilește. 

acestuia într-un acord privind nivelul 

serviciilor. Acordurile privind nivelul 

serviciilor sunt, în general, anexate la 

contractul principal și constituie o 

componentă importantă a relației 

contractuale dintre furnizor și consumator. 

Aceste acorduri ar trebui incluse în 

definiția unui contract în temeiul prezentei 

directive și ar trebui să respecte normele pe 

care aceasta le stabilește. În cazurile în 

care consimțământul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal este acordat 

ca o contraprestație nepecuniară, 

contractul ar trebui să includă 

informațiile privind prelucrarea prevăzute 

în Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1, aceste informații trebuind să 

poată fi distinse în mod clar de celelalte 

elemente ale contractului. În plus, ar 

trebui ca principalele elemente ale 

prelucrării datelor cu caracter personal să 

fie ilustrate prin pictograme ușor de 

înțeles. 

 _________________________________ 

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).  

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal este reglementată de Directiva 

95/46/CE a Parlamentului European și a 

(22) Desfășurarea activităților care 

intră în domeniul de aplicare al prezentei 

directive implică prelucrarea datelor cu 

caracter personal. Prezenta directivă nu 
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Consiliului1 și de Directiva 2002/58/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului2, 

care sunt pe deplin aplicabile în cazul 

contractelor de furnizare de conținut 

digital. Directivele menționate stabilesc 

deja un cadru juridic în domeniul datelor 

cu caracter personal în UE. Transpunerea și 

aplicarea prezentei directive ar trebui 

efectuate în deplină conformitate cu cadrul 

juridic respectiv.  

aduce atingere normelor dreptului 

Uniunii aplicabile prelucrării datelor cu 

caracter personal în cadrul Uniunii, în 

special Regulamentului (UE) 2016/679 și 

Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului2, care 

reglementează prelucrarea datelor cu 

caracter personal efectuată în statele 

membre, sub supravegherea autorităților 

competente din statele membre, în special 

autoritățile publice independente 

desemnate de statele membre. Aceste acte 

juridice stabilesc deja un cadru juridic în 

domeniul datelor cu caracter personal în 

UE și sunt pe deplin aplicabile în 

contextul contractelor de furnizare de 

conținut digital. Transpunerea și aplicarea 

prezentei directive ar trebui efectuate în 

deplină conformitate cu cadrul juridic 

respectiv.  

__________ __________ 

1. JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50 [care 

urmează a fi înlocuită de Regulamentul 

general privind protecția datelor, odată ce 

va fi adoptat]. 

 

2. JO L 201, 31.7.2002, p. 37–47. 2. JO L 201, 31.7.2002, p. 37–47. 

Justificare 

Este important să se garanteze că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată pentru 

furnizarea de conținut digital respectă pe deplin legislația UE în domeniul protecției datelor 

cu caracter personal, inclusiv noul Regulament general privind protecția datelor, ale cărui 

dispoziții sunt de tip orizontal.  

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În cazul în care contractul nu 

prevede criterii de referință suficient de 

clare și de cuprinzătoare pentru a 

determina conformitatea conținutului 

digital cu contractul, este necesar să se 

(25) În cazul în care contractul nu 

prevede criterii de referință adaptate 

consumatorilor cărora le este destinat și 

suficient de clare și de cuprinzătoare pentru 

a determina conformitatea conținutului 
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stabilească criterii de conformitate 

obiective pentru a se asigura că 

consumatorii nu sunt privați de drepturile 

lor. În astfel de cazuri, conformitatea cu 

contractul ar trebui evaluată având în 

vedere scopul pentru care în mod normal s-

ar utiliza conținut digital care corespunde 

aceleiași descrieri. 

digital cu contractul, este necesar să se 

stabilească o serie de criterii de 

conformitate astfel încât consumatorii să-

și înțeleagă corespunzător drepturile și să 
nu fie privați de acestea. În astfel de 

cazuri, conformitatea cu contractul ar 

trebui evaluată având în vedere scopul 

pentru care în mod normal s-ar utiliza 

conținut digital care corespunde aceleiași 

descrieri, standardele tehnice disponibile 

și așteptările legitime ale consumatorului. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Deși serviciile și tehnologiile 

bazate pe date oferă avantaje semnificative, 

acestea prezintă și unele puncte slabe. 

Astfel cum este recunoscut de Strategia 

privind piața unică digitală, un nivel ridicat 

de securitate a rețelelor și a informației este 

esențial în întreaga Uniune Europeană 

pentru a asigura respectarea drepturilor 

fundamentale, precum dreptul la viață 

privată și protecția datelor cu caracter 

personal, pentru a spori încrederea 

utilizatorilor în economia digitală. Pe 

măsură ce programele software devin 

omniprezente, calități precum fiabilitatea, 

securitatea și capacitatea de adaptare la 

nevoile în continuă evoluție reprezintă, de 

asemenea, o preocupare principală. Prin 

urmare, este din ce în ce mai important ca 

aceste servicii și tehnologii bazate pe date 

să asigure, într-o măsură proporțională cu 

rolul și funcția pe care le îndeplinesc, 

garantarea calităților respective. În 

special, calitatea în materie de securitate și 

fiabilitate devine o preocupare importantă 

pentru serviciile compuse, inovatoare, care 

trebuie să se bazeze pe interconectarea 

unor sisteme diferite din domenii diverse. 

(27) Deși serviciile și tehnologiile 

bazate pe date oferă avantaje semnificative, 

acestea prezintă și unele puncte slabe. 

Astfel cum este recunoscut de Strategia 

privind piața unică digitală, un nivel ridicat 

de securitate a rețelelor și a informației este 

esențial în întreaga Uniune Europeană 

pentru a asigura respectarea drepturilor 

fundamentale, precum dreptul la protecția 

vieții private și a datelor cu caracter 

personal online, pentru a spori încrederea 

utilizatorilor în economia digitală. Pe 

măsură ce programele software devin 

omniprezente, calități precum fiabilitatea, 

securitatea și capacitatea de adaptare la 

nevoile în continuă evoluție reprezintă, de 

asemenea, o preocupare principală. Prin 

urmare, este din ce în ce mai important ca 

aceste servicii și tehnologii bazate pe date 

să garanteze într-o măsură maximă 

calitățile respective. În special, calitatea în 

materie de securitate și fiabilitate devine o 

preocupare importantă pentru serviciile 

compuse, inovatoare, care trebuie să se 

bazeze pe interconectarea unor sisteme 

diferite din domenii diverse. 
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Amendamentul   10 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Într-o a doua etapă, consumatorul 

ar trebui să aibă dreptul la o reducere de 

preț sau la rezoluțiunea contractului. 

Dreptul consumatorului de a obține 

rezoluțiunea contractului ar trebui limitat la 

acele cazuri în care, de exemplu, punerea 

conținutului digital în conformitate nu este 

posibilă, iar neconformitatea afectează 

principalele caracteristici de performanță 

ale conținutului digital. În cazul în care 

consumatorul obține rezoluțiunea 

contractului, furnizorul ar trebui să restituie 

prețul plătit de consumator sau, în cazul în 

care conținutul digital nu este furnizat în 

schimbul unui preț, ci al accesului la datele 

furnizate de către consumator, furnizorul ar 

trebui să se abțină de la utilizarea acestor 

date, de la transferul lor către terți sau de la 

autorizarea accesului terților la datele 

respective după rezoluțiunea contractului. 

Îndeplinirea obligației de a se abține de la 

utilizarea datelor ar trebui să însemne, în 

cazul în care contraprestația constă în date 

cu caracter personal, că furnizorul ia toate 

măsurile necesare pentru a se conforma 

normelor privind protecția datelor prin 

eliminarea sau anonimizarea lor, în așa fel 

încât consumatorul să nu poată fi 

identificat prin niciun mijloc susceptibil în 

mod rezonabil de a fi utilizat nici de către 

furnizor, nici de către o altă persoană. Fără 

a aduce atingere obligațiilor unui operator 

în temeiul Directivei 95/46/CE, furnizorul 

nu ar trebui obligat să adopte alte măsuri 

suplimentare în ceea ce privește datele pe 

care furnizorul le-a comunicat în mod legal 

terților pe parcursul duratei contractului de 

furnizare a conținutului digital. 

(37) Într-o a doua etapă, consumatorul 

ar trebui să aibă dreptul la o reducere de 

preț sau la rezoluțiunea contractului. 

Dreptul consumatorului de a obține 

rezoluțiunea contractului ar trebui limitat la 

acele cazuri în care, de exemplu, punerea 

conținutului digital în conformitate nu este 

posibilă, iar neconformitatea afectează 

principalele caracteristici de performanță 

ale conținutului digital. În cazul în care 

consumatorul obține rezoluțiunea 

contractului, furnizorul ar trebui să restituie 

prețul plătit de consumator sau, în cazul în 

care conținutul digital nu este furnizat în 

schimbul unui preț, ci al accesului la datele 

furnizate de către consumator, sub formă 

de contraprestație pentru conținutul 

digital furnizat sau datele produse de 

consumator pe durata contractului, 

furnizorul ar trebui să se abțină de la 

utilizarea acestor date, de la transferul lor 

către terți sau de la autorizarea accesului 

terților la datele respective după 

rezoluțiunea contractului. Îndeplinirea 

obligației de a se abține de la utilizarea 

datelor ar trebui să însemne, în cazul în 

care contraprestația constă în date cu 

caracter personal, că furnizorul ia toate 

măsurile necesare pentru a se conforma 

normelor privind protecția datelor prin 

eliminarea sau anonimizarea lor, în așa fel 

încât consumatorul să nu poată fi 

identificat prin niciun mijloc susceptibil în 

mod rezonabil de a fi utilizat nici de către 

furnizor, nici de către o altă persoană. În 

cazul în care furnizorul folosește tehnici 

de protecție precum pseudonimizarea, 

conform definiției din Regulamentul (UE) 

2016/679, doar după ce consumatorul 

face o cerere în acest sens, furnizorul 
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trebuie să evite utilizarea acestor date. 
Fără a aduce atingere obligațiilor unui 

operator în temeiul Regulamentului (UE) 

2016/679, furnizorul nu ar trebui obligat să 

adopte alte măsuri suplimentare în ceea ce 

privește datele pe care furnizorul le-a 

comunicat în mod legal terților pe 

parcursul duratei contractului de furnizare 

a conținutului digital. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) După rezoluțiune, furnizorul ar 

trebui, de asemenea, să se abțină de la 

utilizarea conținutului generat de 

consumator. Totuși, în cazurile în care mai 

mult de un consumator a generat un 

anumit conținut, furnizorul are dreptul de a 

utiliza în continuare conținutul generat de 

consumator în măsura în care ceilalți 

consumatori fac uz de acesta. 

(38) După rezoluțiune, furnizorul ar 

trebui, de asemenea, să se abțină de la 

utilizarea conținutului produs de 

consumator. Totuși, în cazurile în care mai 

mult de un consumator a produs un anumit 

conținut, furnizorul are dreptul de a utiliza 

în continuare conținutul produs de 

consumator în măsura în care ceilalți 

consumatori fac uz de acesta. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de directivă 

Considerentul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Pentru a se asigura că, în ceea ce 

privește dreptul de a obține rezoluțiunea 

contractului, consumatorul beneficiază de o 

protecție eficientă, furnizorul ar trebui să îi 

permită consumatorului să recupereze 

toate datele pe care le-a încărcat, pe care 

le-a produs cu ajutorul conținutului digital 

sau pe care le-a generat utilizând 

conținutul digital. Această obligație ar 

trebui extinsă la datele pe care furnizorul 

este obligat să le păstreze conform 

contractului de furnizare de conținut 

digital, precum și la datele pe care 

(39) Pentru a se asigura că, în ceea ce 

privește dreptul de a obține rezoluțiunea 

contractului, consumatorul beneficiază de o 

protecție eficientă, furnizorul, la cererea 

consumatorului, ar trebui să îi permită 

acestuia din urmă să recupereze toate 

datele pe care le-a încărcat sau pe care le-a 

produs cu ajutorul conținutului digital. 

Această obligație ar trebui extinsă la datele 

pe care furnizorul este obligat să le 

păstreze conform contractului de furnizare 

de conținut digital, precum și la datele pe 

care furnizorul le-a păstrat efectiv în raport 
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furnizorul le-a păstrat efectiv în raport cu 

contractul. 

cu contractul. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 44 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Principiul răspunderii furnizorului 

pentru daune este un element esențial al 

contractelor de furnizare de conținut 

digital. Pentru a spori încrederea 

consumatorilor în conținutul digital, acest 

principiu ar trebui, prin urmare, să fie 

reglementat la nivelul Uniunii pentru a se 

asigura că aceștia nu vor suferi un 

prejudiciu în cazul în care conținutul 

digital care nu este în conformitate cu 

contractul le deteriorează echipamentele 

hardware sau programele software. 

Așadar, consumatorii ar trebui să aibă 

dreptul la o compensație pentru daunele 

cauzate mediului lor digital de 

neconformitatea cu contractul sau de 

nefurnizarea conținutului digital. Cu toate 

acestea, ar trebui ca statele membre să 

instituie condițiile detaliate pentru 

exercitarea dreptului la despăgubiri, ținând 

seama de faptul că reducerile de prețuri 

pentru furnizările viitoare de conținut 

digital, în special atunci când sunt oferite 

de furnizori drept compensație exclusivă 

pentru pierderile produse, nu pun neapărat 

consumatorul, pe cât posibil, în situația în 

care ar fi fost în cazul în care conținutul 

digital ar fi fost furnizat în mod 

corespunzător și în conformitate cu 

contractul. 

(44) Principiul răspunderii furnizorului 

pentru daune este un element esențial al 

contractelor de furnizare de conținut 

digital. Pentru a spori încrederea 

consumatorilor în conținutul digital, acest 

principiu ar trebui, prin urmare, să fie 

reglementat la nivelul Uniunii pentru a se 

asigura că aceștia nu vor suferi un 

prejudiciu în cazul în care conținutul 

digital care nu este în conformitate cu 

contractul le provoacă daune. Așadar, 

consumatorii ar trebui să aibă dreptul la o 

compensație pentru daunele care le sunt 

cauzate de neconformitatea cu contractul 

sau de nefurnizarea conținutului digital. Cu 

toate acestea, ar trebui ca statele membre 

să instituie condițiile detaliate pentru 

exercitarea dreptului la despăgubiri, ținând 

seama de faptul că reducerile de prețuri 

pentru furnizările viitoare de conținut 

digital, în special atunci când sunt oferite 

de furnizori drept compensație exclusivă 

pentru pierderile produse, nu pun neapărat 

consumatorul, pe cât posibil, în situația în 

care ar fi fost în cazul în care conținutul 

digital ar fi fost furnizat în mod 

corespunzător și în conformitate cu 

contractul. Ar trebui să existe posibilitatea 

ca, la stabilirea acestor norme, statele 

membre să prevadă niveluri mai scăzute 

sau mai ridicate de răspundere pentru 

daunele cauzate, pentru a face diferența 

între furnizorii care au făcut tot ce le 

stătea în putință pentru a limita 

eventualitatea provocării unor prejudicii, 

de exemplu prin respectarea codurilor de 

practici optime și a referințelor sau a 
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normelor internaționale de securitate din 

domeniu, și cei care au dat dovadă de 

neglijență în această privință. 

Justificare 

Propunerea limitează răspunderea furnizorului doar la daunele financiare suferite de 

echipamentele și programele informatice ale consumatorului. Această abordare este însă 

prea limitată deoarece pot apărea cazuri în care consumatorul suferă pierderi financiare sau 

nemateriale diferite de daunele care pot fi cauzate mediului său digital. De asemenea, pentru 

a promova o mai mare responsabilitate și răspundere a furnizorilor, statele membre ar trebui 

să poată să facă diferența, atunci când stabilesc normele detaliate privind daunele, între 

furnizorii care au făcut tot ce le stătea în putință pentru a limita riscul provocării unor 

prejudicii și cei care nu au făcut acest lucru. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de directivă 

Considerentul 55 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Prezenta directivă respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute în special în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, mai ales 

la articolele 16, 38 și 47, 

(55) Prezenta directivă respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute în special în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, mai ales 

la articolele 7, 8, 16, 38 și 47. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) datele produse și furnizate în format 

digital, de exemplu video, audio, aplicații, 

jocuri digitale și orice alt software, 

(a) datele produse și furnizate în format 

digital, inclusiv material video, audio, 

aplicații, jocuri digitale și orice alt 

software, 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a.  „date cu caracter personal” 

înseamnă datele personale care 

corespund definiției de la articolul 4 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/679; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „despăgubiri” înseamnă o sumă de 

bani la care consumatorii pot avea dreptul, 

cu titlul de compensație pentru un 

prejudiciu economic cauzat mediului lor 

digital; 

5. „despăgubiri” înseamnă o sumă de 

bani la care consumatorii pot avea dreptul 

cu titlul de compensație pentru un 

prejudiciu material sau moral; 

Justificare 

Propunerea limitează răspunderea furnizorului doar la daunele financiare suferite de 

echipamentele și programele informatice ale consumatorului. Această abordare este însă 

prea limitată deoarece pot apărea cazuri în care consumatorul suferă pierderi financiare sau 

nemateriale diferite de daunele care pot fi cauzate mediului său digital (de exemplu, dacă un 

program software conține un virus care le permite hackerilor să aibă acces la calculatorul 

consumatorului și să fure identitatea acestuia pentru a comite fraude de identitate). O 

dispoziție similară este inclusă și în noul Regulament general privind protecția datelor. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract în care furnizorul furnizează 

conținut digital consumatorului sau se 

angajează să facă acest lucru și, în schimb, 

este plătit un preț sau consumatorul oferă 
în mod activ o contraprestație 

nepecuniară, sub formă de date cu 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 

contract în care furnizorul furnizează 

conținut digital sau servicii digitale 

consumatorului sau se angajează să facă 

acest lucru fie în schimbul unei sume 

plătite de consumator, fie în schimbul 

furnizării de către consumator a datelor 
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caracter personal sau orice alt tip de date. sale cu caracter personal sau a oricărui alt 

tip de date, în măsura în care acest lucru 

este posibil în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016(679). 

Contractul precizează în mod explicit ce 

fel de date sunt puse la dispoziție în 

schimbul conținutului furnizat. 

  

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Prezenta directivă nu se aplică în 

cazul conținutului digital furnizat în 

schimbul unei contraprestații nepecuniare 

în măsura în care furnizorul solicită 

consumatorului să furnizeze date cu 

caracter personal a căror prelucrare este 

strict necesară pentru executarea 

contractului sau pentru respectarea 

cerințelor legale și furnizorul nu le 

prelucrează ulterior într-un mod 

incompatibil cu acest scop. De asemenea, 

directiva nu se aplică niciunui alt tip de 

date pe care furnizorul le solicită 

consumatorului pentru a asigura 

conformitatea conținutului digital cu 

contractul sau respectarea cerințelor 
legale, iar furnizorul nu utilizează aceste 

date în scopuri comerciale. 

4. Prezenta directivă nu se aplică în 

cazul în care datele cu caracter personal 

sau alte date comunicate de consumator 

sunt utilizate de furnizor exclusiv pentru a 

oferi conținutul digital sau pentru a 

îndeplini cerințe legale, și nu sunt 

prelucrate de acesta din urmă în niciun 

alt scop.  

 

Amendamentul   20 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. În cazul în care orice dispoziție a 

prezentei directive intră în contradicție cu o 

dispoziție a unui alt act al Uniunii care 

7. În cazul în care orice dispoziție a 

prezentei directive intră în contradicție cu o 

dispoziție a unui alt act al Uniunii, 
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reglementează un anumit sector sau 

obiect de activitate, dispoziția acestui din 

urmă act al Uniunii prevalează față de 

prezenta directivă. 

dispoziția acestui din urmă act al Uniunii 

prevalează față de prezenta directivă. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Prezenta directivă nu aduce 

atingere protecției persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

8. Nicio dispoziție din prezenta 

directivă sau din oricare act care o 

transpune în dreptul național nu reduce și 
nu subminează în niciun fel protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal, 

conform Regulamentului (UE) 2016/679 

și Directivei 2002/58/CE. 

 

Amendamentul   22 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. În cazul în care, în contextul 

furnizării de conținut digital în cadrul 

domeniului de aplicare al prezentei 

directive, se aplică dreptul unui stat 

membru diferit de țara de rezidență 

permanentă a consumatorului, furnizorul 

îl informează pe consumator în 

consecință înainte de încheierea 

contractului. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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2. Furnizorul furnizează conținutul 

digital imediat după încheierea 

contractului, cu excepția cazului în care 

părțile au convenit altfel. Furnizarea se 

consideră că are loc atunci când conținutul 

digital este furnizat consumatorului sau, în 

cazul în care se aplică alineatul (1) litera 

(b), terțului ales de consumator, luându-se 

în considerare data care survine mai 

devreme. 

2. Furnizorul furnizează conținutul 

digital imediat după încheierea 

contractului, cu excepția cazului în care 

părțile au convenit altfel, și fără a aduce 

atingere articolului 16 litera (m) din 

Directiva 2011/16/UE. Furnizarea se 

consideră că are loc atunci când conținutul 

digital este furnizat consumatorului sau, în 

cazul în care se aplică alineatul (1) litera 

(b) din prezentul articol, terțului ales de 

consumator, luându-se în considerare data 

care survine mai devreme. 

 _________________ 

  

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul digital, în măsura în 

care este relevant: 

1. Contractul conține toate 

caracteristicile relevante pentru evaluarea 

conformității conținutului digital, precum 

și toate informațiile relevante privind 

protecția datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu obligația prevăzută de 

Regulamentul (UE) 2016/679. Pentru a fi 

în conformitate cu contractul, conținutul 

digital, în măsura în care este relevant: 

 

Amendamentul   25 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) este actualizat, conform 

dispozițiilor contractului. 

(d) este actualizat, conform 

dispozițiilor contractului sau atât cât este 

necesar pentru a garanta caracteristicile 

prevăzute la literele (a) și (b), îndeosebi 

continuitatea și securitatea. 
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Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În măsura în care contractul nu 

prevede, după caz, într-un mod clar și 

cuprinzător, cerințele pentru conținutul 

digital în conformitate cu alineatul (1), 

conținutul digital corespunde scopurilor 

pentru care în mod normal s-ar utiliza 

conținut având aceeași descriere, incluzând 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici de performanță, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 

ținând seama: 

2. Pe lângă faptul că respectă toate 

cerințele de conformitate prevăzute în 

contract, în conformitate cu alineatul (1), 

conținutul digital corespunde scopurilor 

pentru care în mod normal s-ar utiliza un 

conținut având aceeași descriere, și are 

aceleași caracteristici, incluzând 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici de performanță, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 

la care consumatorii se pot aștepta în mod 

normal, ținând seama: 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) de faptul că furnizarea conținutului 

digital se face sau nu în schimbul unui preț 

sau al unei contraprestații nepecuniare; 

(a) de faptul că furnizarea conținutului 

digital se face sau nu în schimbul unui preț 

sau al unei contraprestații nepecuniare, 

prin furnizarea de date cu caracter 

personal sau a oricărui alt tip de date, în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1); 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) de așteptările legitime ale 
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consumatorului; 

Justificare 

Conform propunerii, conținutul digital trebuie să fie conform cu ceea ce este prevăzut în 

contract și, doar în cazul în care contractul nu prevede nimic, pot fi utilizate criterii mai 

obiective (precum norme tehnice sau coduri de conduită) pentru a evalua conformitatea 

conținutului digital. Produsele cu conținut digital sunt însă adeseori atât de complexe încât 

nu se poate aștepta din partea consumatorului să cunoască pe deplin termenii și condițiile 

contractului și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Ar fi, așadar, recomandabil să se 

utilizeze mai des criterii precum standardele tehnice sau așteptările legitime pentru a evalua 

conformitatea. 

 

Amendamentul   29 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) după caz, de orice standard tehnic 

internațional existent sau, în absența unor 

astfel de standarde tehnice, de codurile de 

conduită și bunele practici aplicabile în 

sectorul în cauză , precum și 

(b) de orice standard tehnic 

internațional existent sau, în absența unor 

astfel de standarde tehnice, de codurile de 

conduită și bunele practici aplicabile în 

sectorul în cauză, precum și 

 

Amendamentul   30 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) practicile optime în domeniul 

securității sistemelor informatice și 

mediilor digitale; 

 

Amendamentul   31 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care contractul prevede 

că furnizarea conținutului digital se face pe 

3. În cazul în care contractul prevede 

că furnizarea conținutului digital urmează 
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parcursul unei perioade de timp, conținutul 

digital este în conformitate cu contractul pe 

întreaga durată a perioadei respective. 

să aibă loc pe parcursul unei perioade de 

timp, conținutul digital, inclusiv, dacă este 

necesar, actualizările de securitate care 

trebuie efectuate de furnizor, este în 

conformitate cu contractul pe întreaga 

durată a perioadei respective. 

 

Amendamentul   32 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Pentru a fi în conformitate cu 

contractul, conținutul sau serviciul digital 

respectă principiile „confidențialității din 

concepție” și „confidențialității implicite” 

prevăzute la articolul 25 din 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

Amendamentul   33 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Consumatorul cooperează cu 

furnizorul în măsura în care acest lucru este 

posibil și necesar pentru a stabili mediul 

digital al consumatorului. Obligația de 

cooperare se limitează la mijloacele 

disponibile din punct de vedere tehnic care 

sunt cel mai puțin intruzive pentru 

consumator. În cazul în care consumatorul 

nu cooperează, sarcina probei în ceea ce 

privește neconformitatea cu contractul 

revine consumatorului. 

3. Consumatorul cooperează cu 

furnizorul în măsura în care acest lucru este 

posibil și necesar pentru a stabili mediul 

digital al consumatorului. Obligația de 

cooperare se limitează la mijloacele 

disponibile din punct de vedere tehnic care 

sunt cel mai puțin intruzive pentru 

consumator. În cazul în care consumatorul 

nu cooperează, sarcina probei în ceea ce 

privește neconformitatea cu contractul 

revine consumatorului. Consumatorul nu 

are obligația de a coopera în cazul în care 

furnizorul îi solicită accesul la informații 

și comunicații private sau personale. 

 

Amendamentul   34 

Propunere de directivă 
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Articolul 10 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) orice neconformitate existentă în 

momentul în care este furnizat conținutul 

digital; și 

(b) orice neconformitate existentă în 

momentul în care este furnizat conținutul 

digital; 

 

Amendamentul   35 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) orice deficiență de securitate de 

care furnizorul avea cunoștință sau de 

care ar fi putut avea cunoștință în mod 

rezonabil, în conformitate cu cele mai 

bune practici în domeniul securității 

pentru sistemele informatice și mediile 

digitale; și 

 

Amendamentul   36 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorul pune conținutul digital 

în conformitate cu contractul în temeiul 

alineatului (1), într-un termen rezonabil 

de la data la care a fost informat de către 

consumator cu privire la neconformitatea 

cu contractul și fără vreun inconvenient 

semnificativ pentru consumator, ținând 

seama de natura conținutului digital și de 

scopul pentru care consumatorul a solicitat 

acest conținut digital. 

2. Furnizorul pune conținutul digital 

în conformitate cu contractul în temeiul 

alineatului (1), fără întârzieri nejustificate, 

de la data la care a fost informat de către 

consumator cu privire la neconformitatea 

cu contractul și fără vreun inconvenient 

semnificativ pentru consumator, ținând 

seama de natura conținutului digital și de 

scopul pentru care consumatorul a solicitat 

conținutul digital respectiv. 

 

Amendamentul   37 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Consumatorul poate obține 

rezoluțiunea contractului numai în cazul 

în care neconformitatea cu contractul 

afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de conținut digital, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 

astfel cum se prevede la articolul 6 

alineatele (1) și (2). Sarcina probei cu 

privire la faptul că neconformitatea cu 

contractul nu afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici 

principale de performanță ale conținutului 

digital revine furnizorului. 

5. Fără a aduce atingere altor motive 

juridice de reziliere, consumatorul poate 

rezilia contractul în cazul în care 

neconformitatea cu contractul afectează 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de conținut digital, 

cum ar fi accesibilitatea, continuitatea și 

securitatea, astfel cum se prevede la 

articolul 6 alineatele (1) și (2). Sarcina 

probei cu privire la faptul că 

neconformitatea cu contractul nu afectează 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital revine furnizorului. 

 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) furnizorul ia toate măsurile care 

pot fi preconizate pentru a se abține de la 

utilizarea contraprestației nepecuniare pe 

care consumatorul a furnizat-o în 

schimbul conținutului digital și a altor date 

colectate de către furnizor cu privire la 

furnizarea de conținut digital, inclusiv 

orice conținut furnizat de către consumator, 

cu excepția conținutului care a fost generat 

în comun de către consumator și de alte 

persoane care continuă să utilizeze 

conținutul; 

(b) furnizorul evită utilizarea datelor 

personale sau a oricăror alte date pe care 

consumatorul le-a comunicat în locul 

unei plăți, în schimbul conținutului digital 

și a altor date colectate de către furnizor 

legate de furnizarea conținutului digital, 

inclusiv orice conținut furnizat de către 

consumator, cu excepția conținutului care a 

fost produs în comun de către consumator 

și de alte persoane care continuă să 

utilizeze conținutul; Furnizorul nu 

procesează datele personale pentru 

simplul scop de a face posibil la o serie de 

date și conținuturi nepersonale să fie 

legate de consumator, pentru a-i permite 

acestuia din urmă să le recupereze, în 

sensul literei (c). Furnizorul respectă 

obligațiile aplicabile în temeiul 

Regulamentului (UE) 2016/679. 
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Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) furnizorul pune la dispoziția 

consumatorului mijloacele tehnice pentru 

a recupera toate tipurile de conținut 

furnizate de consumator și orice alte date 

produse sau generate prin utilizarea de 

către consumator a conținutului digital, în 

măsura în care aceste date au fost păstrate 

de către furnizor. Consumatorul are dreptul 

de a recupera conținutul, gratuit, fără 

inconveniente semnificative, într-o 

perioadă de timp rezonabilă și într-un 

format de date utilizat în mod obișnuit; 

(c) la cererea consumatorului, 

furnizorul îi pune la dispoziție mijloacele 

tehnice pentru a recupera toate tipurile de 

conținut furnizate de consumator și orice 

alte date produse prin utilizarea de către 

consumator a conținutului digital, în 

măsura în care aceste date sunt păstrate de 

către furnizor. Consumatorul are dreptul de 

a recupera conținutul, gratuit, fără 

inconveniente, într-o perioadă de timp 

rezonabilă și într-un format de date 

structurat, utilizat în mod obișnuit și care 

poate fi citit automat și de a transmite 

acest conținut altui furnizor fără 

impedimente din partea furnizorului 

inițial; 

 

Amendamentul   40 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorul este răspunzător față de 

consumator pentru orice daune economice 

aduse mediului digital al consumatorului 

cauzate de neconformitatea conținutului 

digital cu contractul sau de nefurnizarea 

conținutului digital. Despăgubirile pun 

consumatorul, pe cât posibil, în situația în 

care ar fi fost în cazul în care conținutul 

digital ar fi fost furnizat în mod 

corespunzător și în conformitate cu 

contractul. 

1. Furnizorul este răspunzător față de 

consumator pentru orice daune economice 

provocate consumatorului prin 

neconformitatea conținutului digital cu 

contractul sau de nefurnizarea conținutului 

digital. Despăgubirile pun consumatorul, 

pe cât posibil, în situația în care ar fi fost în 

cazul în care conținutul digital ar fi fost 

furnizat în mod corespunzător și în 

conformitate cu contractul. 

 

Amendamentul   41 
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Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc norme 

detaliate pentru exercitarea dreptului la 

despăgubiri. 

2. Statele membre stabilesc norme 

detaliate pentru exercitarea dreptului la 

despăgubiri. La stabilirea acestor norme, 

statele membre pot să prevadă niveluri 

mai scăzute sau mai ridicate de 

răspundere pentru daunele cauzate, pe 

baza unor criterii obiective de evaluare a 

eforturilor furnizorului de a evita 

neconformitatea conținutului digital și 

apariția daunelor, cum ar fi cele mai bune 

practici în materie de securitate sau 

folosirea tehnologiilor de ultimă oră. 

 

Amendamentul   42 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care contractul prevede 

furnizarea conținutului digital pe parcursul 

perioadei de timp stipulate în contract, 

furnizorul nu poate modifica 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital, cum ar fi 

accesibilitatea, continuitatea și 

securitatea, în măsura în care 

modificările respective afectează în mod 

negativ accesul la conținutul digital sau 

utilizarea acestuia de către consumator, 

decât în cazul în care: 

1. În cazul în care contractul prevede 

furnizarea conținutului digital pe parcursul 

perioadei de timp stipulate în contract, 

furnizorul nu poate modifica 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital, cum ar fi 

accesibilitatea și continuitatea, decât în 

cazul în care: 

 

Amendamentul   43 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (aa) modificarea este necesară pentru 

securitatea conținutului, în concordanță 

cu cele mai bune practici; 

 

Amendamentul   44 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) consumatorul este informat cu 

privire la modificare, într-un termen 

rezonabil și în prealabil, printr-o notificare 

explicită, pe un suport durabil; 

(b) consumatorul este informat cu 

privire la modificare, într-un termen 

rezonabil și în prealabil, printr-o notificare 

explicită; 

 

Amendamentul   45 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) după rezilierea contractului în 

conformitate cu litera (c), consumatorului i 

se pun la dispoziție mijloacele tehnice 

pentru a recupera toate tipurile de conținut 

furnizate în conformitate cu articolul 13 

alineatul (2) litera (c). 

(d) după rezilierea contractului în 

conformitate cu litera (c), consumatorului i 

se pun la dispoziție mijloacele tehnice 

pentru a recupera toate tipurile de conținut 

furnizate în conformitate cu articolul 13 

alineatul (2) litera (c) sau cu articolul 16 

alineatul (4) litera (b). 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 4 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) furnizorul ia toate măsurile care 

pot fi preconizate pentru a se abține de la 

utilizarea contraprestațiilor nepecuniare 

pe care consumatorul le-a furnizat în 

schimbul conținutului digital și a altor date 

colectate de către furnizor cu privire la 

(a) furnizorul evită utilizarea datelor 

personale sau a oricăror alte date pe care 

consumatorul le-a comunicat în locul 

unei plăți, în schimbul conținutului digital, 

precum și a oricăror alte date oferite de 

consumator care sunt legate de utilizarea 
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furnizarea de conținut digital, inclusiv a 

oricărui conținut furnizat de către 

consumator; 

conținutului digital, inclusiv orice 

conținut furnizat de către consumator, cu 

excepția conținutului care a fost produs în 

comun de către consumator și de alte 

persoane care continuă să utilizeze 

conținutul; furnizorul nu procesează 

datele personale pentru simplul scop de a 

face posibil ca o serie de date și 

conținuturi nepersonale să fie legate de 

consumator, pentru a-i permite acestuia 

din urmă să le recupereze, în sensul literei 

(b);furnizorul respectă obligațiile 

aplicabile în temeiul Regulamentului 

(UE) 2016/679; 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 4 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) furnizorul pune la dispoziția 

consumatorului mijloacele tehnice pentru 

a recupera orice conținut furnizat de 

consumator și orice alte date produse sau 

generate prin utilizarea de către 

consumator a conținutului digital, în 

măsura în care aceste date au fost păstrate 

de către furnizor. Consumatorul are dreptul 

de a recupera conținutul fără vreun 

inconvenient semnificativ, într-o perioadă 

de timp rezonabilă și într-un format de date 

utilizat în mod obișnuit, iar, și 

(b) la cererea consumatorului, furnizorul 

îi pune la dispoziție mijloacele tehnice 

pentru a recupera toate tipurile de conținut 

furnizate de consumator și orice alte date 

produse prin utilizarea de către consumator 

a conținutului digital, în măsura în care 

aceste date sunt păstrate de către furnizor. 

Consumatorul are dreptul de a recupera 

conținutul și datele fără inconveniente 

semnificative, într-o perioadă de timp 

rezonabilă și într-un format de date 

structurat, utilizat în mod obișnuit și care 

poate fi citit automat, precum și de a 

transmite conținutul și datele respective 

altui furnizor, fără impedimente din 

partea furnizorului inițial; și 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace adecvate și eficace pentru a 

garanta respectarea prezentei directive. 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace eficace și disuasive pentru a 

garanta respectarea prezentei directive. 

  

Justificare 

Aceste noi drepturi ale consumatorilor vor fi respectate doar dacă statele membre stabilesc 

sancțiuni cu adevărat eficace și disuasive, având în vedere, de asemenea, importantele 

avantaje comerciale de care furnizorii de conținut digital ar putea să beneficieze dacă și-ar 

extinde în mod agresiv cota de piață în detrimentul drepturilor consumatorului. 

 

Amendamentul   49 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) organizații care activează în 

domeniul protecției drepturilor și 

libertăților persoanelor vizate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Justificare 

pe baza articolului 80 din RGPD 

 

Amendamentul   50 

Propunere de directivă 

Articolul 19 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 19 a  

 Protecția datelor 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în contextul activităților 

desfășurate în temeiul prezentei directive 

are loc în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (UE) 2016/679 și ale 

Directivei 2002/58/CE. 
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Amendamentul   51 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Cel târziu la [data împlinirii a cinci 

ani de la intrarea în vigoare], Comisia 

revizuiește și întocmește un raport privind 

aplicarea prezentei directive, pe care îl 

transmite Parlamentului European și 

Consiliului. Raportul analizează, printre 

altele, necesitatea armonizării normelor 

aplicabile contractelor de furnizare de 

conținut digital în schimbul unei alte 

contraprestații decât cea care intră sub 

incidența prezentei directive, în special în 

schimbul publicității sau al colectării 

indirecte de date. 

1. Cel târziu la [trei ani de la intrarea 

în vigoare], Comisia revizuiește și 

întocmește un raport privind aplicarea 

prezentei directive, pe care îl transmite 

Parlamentului European și Consiliului. 

Raportul analizează, printre altele, 

interacțiunea și conformitatea cu 

Regulamentul (UE) 2016/679, precum și 

argumentele în favoarea armonizării 

normelor aplicabile contractelor de 

furnizare de conținut digital în schimbul 

unei alte contraprestații decât cea care intră 

sub incidența prezentei directive, în special 

în schimbul publicității sau al colectării 

indirecte de date. 
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