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Amendamentul 309
Antanas Guoga

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 furnizorul le-a păstrat 
efectiv în raport cu contractul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Axel Voss, Eva Paunova

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 

eliminat
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furnizare de conținut digital, precum și la 
datele pe care furnizorul le-a păstrat 
efectiv în raport cu contractul.

Or. en

Amendamentul 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

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 furnizorul le-a păstrat efectiv 
în raport cu contractul.

(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 personale pe care le-a încărcat, pe 
care le-a produs cu ajutorul conținutului 
digital sau pe care le-a generat utilizând 
conținutul digital, cu condiția ca datele 
respective să nu fi fost șterse sau 
anonimizate. Această obligație ar trebui 
extinsă la datele personale pe care 
furnizorul este obligat să le păstreze 
conform contractului de furnizare de 
conținut digital, precum și la datele 
personale pe care furnizorul le-a păstrat 
efectiv în raport cu contractul. De 
asemenea, furnizorul ar trebui să îi 
permită consumatorului să recupereze 
conținutul furnizat de consumator în 
urma utilizării conținutului digital, dacă 
acesta a fost păstrat de furnizor, atunci 
când acest lucru este posibil din punct de 
vedere tehnic și când conținutul poate fi 
transferat către un alt serviciu.

Or. en

Amendamentul 312
Daniel Dalton, Vicky Ford
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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 
furnizorul le-a păstrat efectiv în raport cu 
contractul.

(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 sale personale importante, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice faptul că textul directivei nu încearcă să înlocuiască 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor sau definiția datelor personale 
prevăzută de Regulament, ori să intre în conflict cu acestea.

Amendamentul 313
Jean-Marie Cavada

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 

(39) Pentru a se asigura că, în ceea ce 
privește dreptul de a obține rezoluțiunea 
contractului, consumatorul beneficiază de o 
protecție eficientă, consumatorul trebuie 
să aibă posibilitatea de a recupera datele
vandabile pe care furnizorul le-a încărcat, 
pe care le-a produs cu ajutorul conținutului 
digital sau pe care le-a generat utilizând 
conținutul digital. Această obligație 
include datele pe care furnizorul este 
obligat efectiv să le păstreze în raport cu 
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furnizare de conținut digital, precum și la 
datele pe care furnizorul le-a păstrat 
efectiv în raport cu contractul.

contractul de furnizare de conținut digital.
Cu toate acestea, trebuie să se asigure că 
acest proces respectă, dacă este cazul, 
proprietatea intelectuală a furnizorului și 
nu devine o sarcină tehnică prea 
importantă pentru acesta.

Or. fr

Amendamentul 314
Daniel Buda

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 furnizorul le-a păstrat efectiv 
în raport cu contractul.

(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 sau serviciile digitale. Această 
obligație ar trebui extinsă la datele pe care 
furnizorul este obligat să le păstreze 
conform contractului de furnizare de 
conținut digital sau de servicii digitale, 
precum și la datele pe care furnizorul le-a 
păstrat efectiv în raport cu contractul.

Or. ro

Amendamentul 315
Angel Dzhambazki

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 

(39) Pentru a se asigura că, în ceea ce 
privește dreptul de a obține rezoluțiunea 
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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.

contractului, consumatorul beneficiază de o 
protecție eficientă, furnizorul ar trebui să îi 
permită consumatorului să recupereze toate 
datele personale care pot fi identificate și 
recuperate în mod rezonabil, 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.

Or. en

Amendamentul 316
Marco Zullo

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 furnizorul le-a păstrat efectiv 
în raport cu contractul.

(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, în mod activ, cu ajutorul 
conținutului sau a serviciului digital sau pe 
care le-a generat utilizând conținutul sau 
serviciul digital. Această obligație ar trebui 
extinsă la datele pe care furnizorul este 
obligat să le păstreze conform contractului 
de furnizare de conținut sau de serviciu
digital, precum și la datele pe care 
furnizorul le-a păstrat efectiv în raport cu 
contractul.

Or. it

Amendamentul 317
Virginie Rozière
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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 
furnizorul le-a păstrat efectiv în raport cu 
contractul.

(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 
cu contractul.

Or. fr

Amendamentul 318
Axel Voss, Eva Paunova

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.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

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 cazul în care, în urma 
rezoluțiunii contractului din cauza unei 
neconformități cu acesta, furnizorul oferă 
consumatorului mijloacele tehnice de 
recuperare a datelor personale și a 
conținutului, atunci când acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnic și când 
conținutul poate fi transferat către alte 
servicii, 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 fie a datelor personale, fie a 
conținutului.

Or. en

Amendamentul 320
Angel Dzhambazki

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 

(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 
personale în cauză, care pot fi identificate 
și recuperate în mod rezonabil, fără niciun 
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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.

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 în cauză.

Or. en

Amendamentul 321
Angelika Niebler

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 care nu este în 
conformitate cu contractul, deoarece acest 
lucru ar priva consumatorul de o protecție 
efectivă. Cu toate acestea, la anularea 
contractului, ar trebui să se țină seama de 
valoarea economică a utilizării 
conținutului digital sau a serviciului 
digital. Atunci când neconformitatea 
conținutului sau a serviciului digital cu 
contractul determină caracterul 
inutilizabil al acestuia în practică, nu ar 
trebui să poată fi plătite compensații 
pentru utilizare.

Or. de

Justificare

Compensația pentru utilizare ar trebui să fie exclusă doar în cazul în care conținutul sau 
serviciul sunt inutilizabile.

Amendamentul 322
Daniel Buda

Propunere de directivă
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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 unor 
servicii digitale care nu sunt în 
conformitate cu contractul, deoarece acest 
lucru ar priva consumatorul de o protecție 
efectivă.

Or. ro

Amendamentul 323
Axel Voss, Eva Paunova

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 unor 
servicii digitale care nu sunt în 
conformitate cu contractul, deoarece acest 
lucru ar priva consumatorul de o protecție 
efectivă.

Or. en

Amendamentul 324
Marco Zullo

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 

(41) În cazul în care se obține 
rezoluțiunea contractului, consumatorul nu 
ar trebui să fie obligat să plătească pentru 
utilizarea unui conținut sau a unui serviciu
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în conformitate cu contractul, deoarece 
acest lucru ar priva consumatorul de o 
protecție efectivă.

digital care nu este în conformitate cu 
contractul, deoarece acest lucru ar priva 
consumatorul de o protecție efectivă.

Or. it

Amendamentul 325
Daniel Buda

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 furnizorilor, în cazul în 
care conținutul digital sau serviciile 
digitale furnizate 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 sau serviciul digital nu 
este conform cu contractul. Cu toate 
acestea, atunci când conținutul digital sau 
serviciul digital este furnizat în schimbul 
unei contraprestații nepecuniare, 
rezoluțiunea parțială este exclusă deoarece 
repartizarea proporțională a unei astfel de 
contraprestații nu este posibilă.

Or. ro

Amendamentul 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1117404RO.docx 13/173 PE599.502v02-00

RO

(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 furnizorilor, în cazul în 
care conținutul digital sau un serviciu 
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 sau serviciul digital nu 
este conform cu contractul. Cu toate 
acestea, atunci când conținutul digital sau 
serviciul digital este furnizat în schimbul 
unei contraprestații sub formă de date, 
rezoluțiunea parțială este exclusă deoarece 
repartizarea proporțională a unei astfel de 
contraprestații nu este posibilă.

Or. en

Amendamentul 327
Marco Zullo

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 furnizorilor, în cazul în 
care conținutul 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 
intervalului de timp în care conținutul sau 
serviciul digital nu este conform cu 
contractul. Cu toate acestea, atunci când 
conținutul digital sau serviciile digitale 
sunt furnizate în schimbul unei 
contraprestații nepecuniare, rezoluțiunea 
parțială este exclusă deoarece repartizarea 
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proporțională a unei astfel de 
contraprestații nu este posibilă.

Or. it

Amendamentul 328
Axel Voss, Eva Paunova

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 furnizorilor, în cazul în 
care conținutul digital sau serviciile 
digitale furnizate pe parcursul unei 
perioade de timp în schimbul plății unui 
preț dau 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 sau serviciile digitale nu 
sunt conforme cu contractul. Cu toate 
acestea, atunci când conținutul digital sau 
serviciile digitale sunt furnizate în 
schimbul datelor personale sau a unor 
date de orice alt tip, rezoluțiunea parțială 
este exclusă deoarece repartizarea 
proporțională a unor astfel de date nu este 
posibilă.

Or. en

Amendamentul 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Prin natura sa, conținutul digital nu (43) Prin natura sa, conținutul digital 
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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.

este adesea furnizat în decursul unei 
perioade de timp, mai degrabă decât 
punctual. Prin urmare, în ceea ce privește 
conținutul furnizat în decursul unei 
perioade de timp în cadrul unor contracte 
pe termen lung, 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. Cu toate acestea, 
în ceea ce privește conținutul digital 
furnizat punctual, ar trebui să fie 
justificată introducerea unei perioade 
limitate de doi ani din momentul 
furnizării conținutului digital. Statele 
membre 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.

Or. en

Amendamentul 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 43

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 

(43) Prin natura sa, conținutul digital 
sau un serviciu digital, cu excepția 
cazului în care este furnizat sub forma 
unui program informatic integrat sau a 
unui program informatic auxiliar unui 
bun tangibil, 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 



PE599.502v02-00 16/173 AM\1117404RO.docx

RO

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.

în cursul căreia furnizorul ar trebui să fie 
răspunzător de orice neconformitate 
existentă în momentul furnizării 
conținutului digital.

Or. en

Amendamentul 331
Notis Marias

Propunere de directivă
Considerentul 43

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.

(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 
utiliza dreptul național general al 
contractelor și de a se baza pe normele 
naționale de prescripție pentru a asigura 
securitatea juridică în ceea ce privește 
reclamațiile bazate pe neconformitatea 
conținutului digital.

Or. el

Amendamentul 332
Inese Vaidere

Propunere de directivă
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Considerentul 43

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.

(43) Prin natura sa, conținutul digital 
este adesea furnizat în decursul unei 
perioade de timp, mai degrabă decât 
punctual. Prin urmare, în cazurile în care 
contractul prevede o singură etapă de 
furnizare, furnizorul este răspunzător 
atunci când neconformitatea se constată 
în termen de doi ani de la momentul 
furnizării conținutului digital. În cazurile 
în care contractul prevede mai multe 
etape de furnizare sau o furnizare 
continuă, furnizorul este răspunzător 
pentru orice neconformitate care se 
constată în decursul desfășurării 
contractului.

Or. en

Amendamentul 333
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 43

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 

(43) Prin natura lor, conținutul digital 
sau serviciile digitale nu fac obiectul 
uzurii fizice atunci când sunt utilizate și 
adesea sunt furnizate 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 
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pentru a asigura securitatea juridică în ceea 
ce privește reclamațiile bazate pe 
neconformitatea conținutului digital.

baza pe normele naționale de prescripție 
pentru a asigura securitatea juridică în ceea 
ce privește reclamațiile bazate pe 
neconformitatea conținutului digital.

Or. it

Amendamentul 334
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 43

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.

(43) Chiar și conținutul digital poate 
face obiectul uzurii fizice. De asemenea, 
acesta poate fi expus unor influențe 
externe, care sunt extrem de importante 
pentru a stabili dacă conținutul digital 
este în conformitate cu contractul. Prin 
urmare, este justificat și în acest caz să se 
prevadă o perioadă în cursul căreia 
furnizorul ar trebui să fie răspunzător de 
orice neconformitate existentă în momentul 
furnizării conținutului digital. În plus, 
statele membre 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.

Or. de

Amendamentul 335
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Prin natura sa, conținutul digital (43) Pentru a asigura coerența cu 
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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.

acquis-ul, este justificat să se prevadă o 
perioadă de doi ani în cursul căreia 
furnizorul ar trebui să fie răspunzător de 
orice neconformitate existentă în momentul 
furnizării conținutului digital sau a 
serviciului digital. Statele membre 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 sau a serviciilor digitale, însă astfel 
de norme ar trebui să prevadă o perioadă 
de cel puțin doi ani din momentul relevant 
în care se stabilește conformitatea cu 
contractul.

Or. en

Amendamentul 336
Axel Voss, Eva Paunova

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 337
Julia Reda

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 

(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 
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situația în care ar fi fost în cazul în care 
conținutul digital ar fi fost furnizat în mod 
corespunzător și în conformitate cu 
contractul.

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 
normelor internaționale de securitate din 
domeniu, și cei care au dat dovadă de 
neglijență în această privință.

Or. en

Amendamentul 338
Daniel Buda

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 

(44) Principiul răspunderii furnizorului 
pentru daune este un element esențial al 
contractelor de furnizare de conținut digital 
sau de servicii digitale. Pentru a spori 
încrederea consumatorilor în conținutul 
digital și în serviciile digitale, 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 sau serviciile digitale care nu sunt
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 sau a 
serviciilor digitale. Cu toate acestea, ar 
trebui ca statele membre să instituie 
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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.

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 sau serviciile digitale ar fi fost 
furnizate în mod corespunzător și în 
conformitate cu contractul.

Or. ro

Amendamentul 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

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 

(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 sau serviciile digitale care nu sunt
în conformitate cu contractul le 
deteriorează echipamentele hardware sau 
programele software. Așadar, consumatorii 
ar trebui să aibă dreptul la o compensație 
pentru daunele materiale, precum și 
pentru eventualele daune imateriale 
rezultând din acestea, cauzate mediului lor 
digital de neconformitatea cu contractul 
sau de nefurnizarea conținutului digital sau 
a serviciului digital, în temeiul 
principiului general conform căruia un 
reclamant are dreptul să revină în situația 
anterioară producerii circumstanței care 
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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.

i-a cauzat daunele. 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.

Or. en

Amendamentul 340
Antanas Guoga

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 

(44) Principiul răspunderii furnizorului 
pentru daune este un element esențial al 
contractelor de furnizare de conținut 
digital. Consumatorii nu ar trebui să 
sufere 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 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 
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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.

conținutul digital ar fi fost furnizat în mod 
corespunzător și în conformitate cu 
contractul.

Or. en

Amendamentul 341
Marco Zullo

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 a conținutului 
sau a serviciului digital. Pentru a spori 
încrederea consumatorilor în conținutul 
digital și în serviciul 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 sau serviciul 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 sau a serviciului
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 sau serviciul digital ar fi fost 
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furnizat în mod corespunzător și în 
conformitate cu contractul.

Or. it

Amendamentul 342
Antanas Guoga

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 deteriorează echipamentele 
hardware sau programele software. Așadar, 
consumatorii ar trebui să aibă dreptul la o 
compensație pentru daunele 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.

Or. en
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Amendamentul 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

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) 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 unele
modificări afectează 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 și nu ar 
trebui să afecteze, în mod unilateral și 
fără un motiv valabil, conformitatea 
conținutului digital cu contractul.

Or. en

Amendamentul 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

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 

(45) Din motive tehnologice sau de altă 
natură, furnizorul ar putea fi nevoit să 
modifice caracteristicile conținutului 
digital sau ale serviciilor digitale furnizate
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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.

în decursul unei perioade de timp. Aceste 
modificări sunt adesea în avantajul 
consumatorului întrucât îmbunătățesc 
conținutul digital sau serviciile digitale. 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 sau ale serviciilor 
digitale, 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.

Or. en

Amendamentul 345
Axel Voss, Eva Paunova

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, 

(45) Din motive tehnologice sau de altă 
natură, furnizorul ar putea fi nevoit să 
modifice caracteristicile conținutului 
digital sau ale serviciilor digitale furnizate
în decursul unei perioade de timp. Aceste 
modificări sunt adesea în avantajul 
consumatorului întrucât îmbunătățesc 
conținutul digital sau serviciile digitale. 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 sau ale serviciilor 
digitale, acestea pot perturba echilibrul 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 346
Marco Zullo

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) Din motive tehnologice sau de altă 
natură, furnizorul ar putea fi nevoit să 
modifice caracteristicile conținutului sau a 
serviciului digital furnizat în decursul unei 
perioade de timp. Aceste modificări sunt 
adesea în avantajul consumatorului întrucât 
îmbunătățesc conținutul sau serviciul
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 sau ale 
serviciului 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.

Or. it

Amendamentul 347
Angel Dzhambazki



AM\1117404RO.docx 29/173 PE599.502v02-00

RO

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) 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 se traduc printr-o nepotrivire a 
conținutului digital furnizat cu descrierea 
furnizată consumatorului de către 
furnizor la momentul încheierii 
contractului, 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.

Or. en

Amendamentul 348
Constance Le Grip

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 

(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 
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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.

furnizorului efectuarea de modificări. Cu 
toate acestea, în cazul în care astfel de 
modificări afectează negativ modalitatea 
prin care consumatorul beneficiază de 
principalele caracteristici ale conținutului 
digital, riscând să perturbe echilibrul 
contractului sau natura executării datorate, 
în temeiul contractului, în măsura în care 
consumatorul nu ar fi încheiat poate un 
astfel de contract, ele ar trebui supuse 
anumitor condiții.

Or. fr

Amendamentul 349
Axel Voss, Eva Paunova

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 

eliminat
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nu împiedică posibilitatea de a încheia cu 
consumatorii contracte pe perioade 
contractuale mai lungi. 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 este pe durată 
nedeterminată sau se prelungește în mod 
automat ori în urma unui acord ulterior 
între părți.

Or. en

Amendamentul 350
Angel Dzhambazki

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 

(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, 
contractele încheiate între consumatori și 
furnizorii care furnizează conținut digital 
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anumite condiții echilibrate. Acest lucru 
nu împiedică posibilitatea de a încheia cu 
consumatorii contracte pe perioade 
contractuale mai lungi. 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 este pe durată 
nedeterminată sau se prelungește în mod 
automat ori în urma unui acord ulterior 
între părți.

nu prevăd o perioadă de angajament 
inițial care să depășească 24 de luni, fără
a aduce atingere capacității furnizorilor 
de a percepe taxe de reziliere anticipată a 
contractului în cazul în care clientul nu 
încheie contractul pentru perioada 
contractuală convenită.

Or. en

Amendamentul 351
Notis Marias

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 

(46) În vederea stimulării concurenței, 
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 
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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 
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.

consumatorii contracte pe perioade 
contractuale mai lungi. 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 este pe 
durată nedeterminată sau se prelungește în 
mod automat ori în urma unui acord 
ulterior între părți.

Or. el

Amendamentul 352
Marco Zullo

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 

(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 
sau a serviciului digital sau pe care le-a 
generat utilizând conținutul sau serviciul
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 



PE599.502v02-00 34/173 AM\1117404RO.docx

RO

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 
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.

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 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.

Or. it

Amendamentul 353
Julia Reda

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
trebui să aibă totuși dreptul de a rezilia 
orice relație contractuală care durează, în 
total, mai mult de 6 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 
6 luni, indiferent dacă contractul este pe 
durată nedeterminată sau se prelungește în 
mod automat ori în urma unui acord 
ulterior între părți.

Or. en

Amendamentul 354
Julia Reda

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 
legislației naționale aplicabile.

(47) Neconformitatea cu contractul a 
conținutului digital final astfel cum a fost 
furnizat consumatorului este adesea 
cauzată de una dintre tranzacțiile 
financiare 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 
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, furnizorul 
reutilizează un program informatic 
gratuit al unei părți terțe pe care acesta 
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nu l-a plătit. Cu toate acestea, identificarea 
membrilor seriilor de tranzacții financiare 
împotriva cărora se poate întoarce 
furnizorul final, precum și modalitățile și 
condițiile unei astfel de acțiuni ar trebui să 
rămână la latitudinea legislației naționale 
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 355
Axel Voss, Eva Paunova

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 
legislației naționale aplicabile.

(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 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 
legislației naționale aplicabile.

Or. en

Amendamentul 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propunere de directivă
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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 
legislației naționale aplicabile.

(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 terț. 
Deși furnizorul terț 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 terț, precum și 
modalitățile și condițiile unei astfel de 
acțiuni ar trebui să rămână la latitudinea 
legislației naționale aplicabile.

Or. en

Justificare

Termenul utilizat în propunere este acela de furnizor terț pentru a se face diferența între 
furnizorii din seria de tranzacții și, prin urmare, el ar trebui folosit și în acest context.

Amendamentul 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Propunere de directivă
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Directiva nu are drept scop 
introducerea unui cadru legal pentru 
licențele informatice gratuite, dacă 
programele informatice fac parte din 
conținutul digital furnizat, și nici crearea 
de obligații pentru un dezvoltator doar ca 
urmare a faptului că acesta a pus la 
dispoziție un program informatic cu o 
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licență informatică gratuită.

Or. en

Amendamentul 358
Notis Marias

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 
instanțe judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare.

(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 
instanțe judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare, 
dacă aceste drepturi sunt încălcate.

Or. el

Amendamentul 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

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 a 
Parlamentului European și a Consiliului[1]
ar trebui modificată pentru a reflecta 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
în ceea ce privește bunurile care 
integrează conținutul digital sau serviciul 
digital și în ceea ce privește un suport 
tangibil care încorporează conținut digital, 
atunci când acesta a fost utilizat exclusiv ca 
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mijloc de transport al conținutului digital 
către consumator.
[1] JO L 171, 7.7.1999, p. 12.
.

_________________

35 JO L 171, 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Amendamentul 360
Virginie Rozière

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 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.

_________________ _________________

35 JO L 171, 7.7.1999, p. 12. 35 JO L 171, 7.7.1999, p. 12.

Or. fr

Amendamentul 361
Axel Voss, Eva Paunova

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 

(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 tangibil care 
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încorporează conținut digital, atunci când 
acesta a fost utilizat exclusiv ca mijloc de 
transport al conținutului digital către 
consumator.

încorporează conținut digital, atunci când 
acesta a fost utilizat exclusiv ca mijloc de 
transport al conținutului digital către 
consumator.

_________________ _________________

35 JO L 171, 7.7.1999, p. 12. 35 JO L 171, 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Amendamentul 362
Notis Marias

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, respectiv de a contribui la 
funcționarea pieței interne prin abordarea 
coerentă a obstacolelor legate de dreptul 
contractelor care afectează furnizarea de 
conținut digital evitându-se fragmentarea 
juridică, nu pot fi îndeplinite într-o măsură 
suficientă de către statele membre, ci, mai 
degrabă, pentru a se asigura coerența 
generală a legislațiilor naționale prin norme 
armonizate de drept al contractelor care ar 
facilita și acțiuni coordonate de asigurare a 
respectării legislației, pot fi realizate mai 
bine la nivelul UE, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii acestor obiective.

(54) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, respectiv de a contribui la buna 
funcționare a pieței interne și la 
revigorarea economică europeană prin 
abordarea coerentă a obstacolelor legate de 
dreptul contractelor care afectează 
furnizarea de conținut digital evitându-se 
fragmentarea juridică, nu pot fi îndeplinite 
într-o măsură suficientă de către statele 
membre, ci, mai degrabă, pentru a se 
asigura coerența generală a legislațiilor 
naționale prin norme armonizate de drept 
al contractelor care ar facilita și acțiuni 
coordonate de asigurare a respectării 
legislației, pot fi realizate mai bine la 
nivelul UE, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii acestor obiective.

Or. el

Amendamentul 363
Axel Voss, Eva Paunova
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Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, respectiv de a contribui la 
funcționarea pieței interne prin abordarea 
coerentă a obstacolelor legate de dreptul 
contractelor care afectează furnizarea de 
conținut digital evitându-se fragmentarea 
juridică, nu pot fi îndeplinite într-o măsură 
suficientă de către statele membre, ci, mai 
degrabă, pentru a se asigura coerența 
generală a legislațiilor naționale prin norme 
armonizate de drept al contractelor care ar 
facilita și acțiuni coordonate de asigurare a 
respectării legislației, pot fi realizate mai 
bine la nivelul UE, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii acestor obiective.

(54) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, respectiv de a contribui la 
funcționarea pieței interne prin abordarea 
coerentă a obstacolelor legate de dreptul 
contractelor care afectează furnizarea de 
conținut digital sau a unui serviciu digital 
evitându-se fragmentarea juridică, nu pot fi 
îndeplinite într-o măsură suficientă de către 
statele membre, ci, mai degrabă, pentru a 
se asigura coerența generală a legislațiilor 
naționale prin norme armonizate de drept 
al contractelor care ar facilita și acțiuni 
coordonate de asigurare a respectării 
legislației, pot fi realizate mai bine la 
nivelul UE, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

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 
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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.

Or. en

Amendamentul 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

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, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Scopul prezentei directive este de a 
contribui, prin asigurarea unui nivel 
ridicat al protecției consumatorilor, la 
buna funcționare a pieței interne, 
stabilind anumite cerințe referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital 
sau de servicii digitale consumatorilor, în 
special normele privind conformitatea cu 
contractul, măsurile reparatorii în cazul 
unei neconformități și modalitățile de 
exercitare a acestor măsuri reparatorii, 
precum și privind modificarea conținutului 
digital sau a serviciului digital.

Or. en

Amendamentul 366
Marlene Mizzi

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 

Scopul prezentei directive este de a 
contribui, odată cu asigurarea unui nivel 
ridicat al protecției consumatorilor, la 
buna funcționare a pieței interne, 
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conformitatea conținutului digital cu 
contractul, măsurile reparatorii în cazul 
unei neconformități și modalitățile de 
exercitare a acestor măsuri reparatorii, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

stabilind anumite norme comune privind
contractele de furnizare de conținut digital 
sau de servicii digitale consumatorilor, în 
special normele privind conformitatea 
conținutului digital sau a serviciilor 
digitale cu contractul, măsurile reparatorii 
în cazul unei neconformități sau al
nefurnizării de conținut digital sau de 
servicii digitale 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.

Or. en

Amendamentul 367
Antanas Guoga

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, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și de a asigura un nivel ridicat al 
protecției consumatorilor, stabilind cerințe 
comune referitoare la anumite norme 
privind contractele de furnizare de conținut 
digital sau de servicii digitale încheiate 
între furnizori și consumatori, normele 
privind conformitatea conținutului digital 
cu contractul, măsurile reparatorii în cazul 
unei neconformități sau al nefurnizării 
conținutului și modalitățile de exercitare a 
acestor măsuri reparatorii, precum și 
privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Or. en

Amendamentul 368
Daniel Buda
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Propunere de directivă
Articolul1 – 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, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

În vederea asigurării bunei funcționări a 
pieței interne și a unui nivel ridicat și 
uniform de protecție a consumatorilor,
prezenta directivă stabilește anumite 
cerințe referitoare la contractele de 
furnizare de conținut digital și de servicii 
digitale consumatorilor, în special normele 
privind conformitatea conținutului digital 
sau a serviciilor digitale cu contractul, 
măsurile reparatorii în cazul unei 
neconformități și modalitățile de exercitare 
a acestor măsuri reparatorii, precum și 
privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Or. ro

Amendamentul 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

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, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Scopul prezentei directive este de a 
armoniza legislația, regulamentele și 
dispozițiile administrative în vigoare în 
statele membre, referitoare la anumite 
aspecte care vizează contractele de 
furnizare de conținut digital sau de servicii 
digitale consumatorilor, în special normele 
privind conformitatea cu contractul, 
măsurile reparatorii în cazul unei 
neconformități și modalitățile de exercitare 
a acestor măsuri reparatorii, precum și 
privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Or. en
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Justificare

Armonizarea cu articolul 1 din Directiva privind vânzarea de bunuri de consum și Directiva 
privind drepturile consumatorilor.

Amendamentul 370
Virginie Rozière

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, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
juridic armonizat pentru contractele de 
furnizare de conținut digital sau de servicii 
digitale consumatorilor, în special normele 
privind conformitatea conținutului digital 
cu contractul, măsurile reparatorii în cazul 
unei neconformități și modalitățile de 
exercitare a acestor măsuri reparatorii, 
precum și privind modificarea și obținerea 
rezoluțiunii unor astfel de contracte, 
garantând un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or. fr

Amendamentul 371
Marco Zullo

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, 
precum și privind modificarea și obținerea 

Prezenta directivă stabilește anumite 
cerințe referitoare la contractele de 
furnizare de conținut digital sau de 
serviciu digital consumatorilor, în special 
normele privind conformitatea conținutului
sau a serviciului digital cu contractul, 
măsurile reparatorii în cazul unei 
neconformități și modalitățile de exercitare 
a acestor măsuri reparatorii, precum și 
privind modificarea și obținerea 
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rezoluțiunii unor astfel de contracte. rezoluțiunii unor astfel de contracte.

Or. it

Amendamentul 372
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „conținut digital” înseamnă 1. „conținut digital” înseamnă datele 
produse și furnizate în format digital;

Or. fr

Amendamentul 373
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 374
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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,
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Or. fr

Amendamentul 375
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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,

Or. en

Amendamentul 376
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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, de exemplu fișiere video, fișiere
audio, aplicații, jocuri digitale și orice alt 
software,

Or. fr

Amendamentul 377
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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, de exemplu video, audio, aplicații, 
jocuri digitale,
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Or. ro

Amendamentul 378
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 379
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

eliminat

Or. ro

Amendamentul 380
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 - punctul 1 -  litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un serviciu care permite crearea, 
prelucrarea sau stocarea datelor în format 
digital, în cazul în care aceste date sunt 

eliminat
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furnizate de către consumator, și

Or. it

Amendamentul 381
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

eliminat

Or. en

Amendamentul 382
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

(b) un serviciu digital care permite 
crearea, prelucrarea sau stocarea datelor în 
format digital, în cazul în care aceste date 
sunt furnizate de către consumator, și

Or. en

Amendamentul 383
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un serviciu care permite schimbul eliminat



PE599.502v02-00 50/173 AM\1117404RO.docx

RO

de date în format digital, care sunt oferite 
de alți utilizatori ai serviciului și orice altă 
interacțiune cu aceste date;

Or. fr

Amendamentul 384
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 385
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 - punctul 1 -  litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. it

Amendamentul 386
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 387
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) un serviciu digital care permite 
schimbul de date în format digital, care 
sunt oferite de alți utilizatori ai serviciului 
și orice altă interacțiune cu aceste date;

Or. en

Amendamentul 388
Marco Zullo

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 
digital, în cazul în care aceste date sunt 
furnizate de către consumator, de 
exemplu, serviciile de stocare în cloud sau 
de găzduire a fișierelor și

(b) 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, de exemplu, 
platformele de comunicare socială, 
serviciile de mesaje instantanee, site-urile 
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web sau platformele de partajare a 
materialelor video sau audio care nu fac 
obiectul serviciilor de comunicații 
electronice.

Or. it

Amendamentul 389
Daniel Buda

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 
digital, în cazul în care aceste date sunt 
create de către consumator, și

( b)un serviciu care permite schimbul de 
date în format digital, care sunt create de 
consumator sau de alți utilizatori ai 
serviciului și orice altă interacțiune cu 
aceste date

Or. ro

Amendamentul 390
Julia Reda

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 
digital, în cazul în care aceste date sunt 
furnizate de către consumator; și

(b) un serviciu care permite schimbul în 
format digital de date oferite de alți 
utilizatori ai serviciului, precum și orice 
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altă interacțiune cu aceste date;

Or. en

Amendamentul 391
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „serviciu digital” înseamnă o 
activitate economică independentă care 
permite crearea, prelucrarea, stocarea sau 
distribuirea de date în format digital;

Or. fr

Amendamentul 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „conținut digital încorporat” 
înseamnă toate formele de conținut digital 
preinstalat în cadrul unui bun;

Or. en

Justificare

Întrucât în textul altor amendamente se prevede că prezenta directivă ar trebui să se aplice 
tuturor formelor de conținut digital, inclusiv conținutului digital încorporat, în scopul 
protejării consumatorului și al clarității, se include aici o definiție a conținutului digital 
încorporat.

Amendamentul 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „conținut digital încorporat” 
înseamnă un conținut digital preinstalat 
care funcționează ca parte integrantă a 
bunurilor și care nu poate fi ușor 
dezinstalat de către consumator;

Or. en

Amendamentul 394
Virginie Rozière

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 preinstalat care funcționează ca 
parte integrantă a unui bun fizic și care 
nu poate fi dezinstalat cu ușurință de 
către consumator sau care este necesar 
pentru conformitatea bunului fizic cu 
contractul;

Or. fr

Amendamentul 395
Marco Zullo

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 
interoperabilitatea completă între 
conținutul sau serviciul digital prestat și
diferitele componente ale mediului digital 
care să acționeze ca un ansamblu 
coordonat în conformitate cu scopul său 
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preconizat;

Or. it

Amendamentul 396
Antanas Guoga

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 diferitele componente ale 
conținutului digital și componente ale 
mediului digital care să utilizeze conținut 
digital în conformitate cu prevederile 
contractului, sau încorporarea acestor 
componente;

Or. en

Amendamentul 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „conținut digital încorporat” 
înseamnă un conținut digital preinstalat 
care funcționează ca parte integrantă a 
bunurilor și care nu poate fi ușor 
dezinstalat de către consumator;

Or. en

Amendamentul 398
Marietje Schaake

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

2a. „conținut digital încorporat” 
înseamnă un conținut digital, în sensul 
prezentei directive, care a fost instalat de 
către vânzător, producător ori altă parte 
din seria de tranzacții, sau cu 
consimțământul unuia dintre aceștia, și 
care (i) funcționează ca parte integrantă a 
bunurilor și nu poate fi ușor dezinstalat 
de către consumatorul obișnuit care 
utilizează acest tip de bunuri, sau (ii) este 
necesar pentru conformitatea bunurilor 
cu contractul;

Or. en

Amendamentul 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „conținut digital încorporat” 
înseamnă un conținut digital preinstalat 
care funcționează ca parte integrantă a 
bunurilor sau care este necesar pentru 
conformitatea bunului cu contractul;

Or. en

Amendamentul 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propunere de directivă
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 

3. „furnizor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, care acționează, 
inclusiv prin intermediul unei alte persoane 
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care acționează în numele sau în contul ei, 
în scopuri ce țin de activitatea sa 
comercială, industrială, artizanală sau 
profesională;

care acționează în numele sau în contul ei, 
în scopuri ce țin de activitatea sa 
comercială, industrială, artizanală sau 
profesională; în scopul prezentei directive, 
un comerciant nu furnizează conținut 
digital unui consumator din simplul motiv 
că un comerciant furnizează un serviciu 
prin care conținutul digital ajunge la 
consumator;

Or. en

Justificare

De exemplu, un serviciu constând într-o platformă video online pentru conținut generat de 
utilizator nu constituie un furnizor sau prestator de conținut digital.

Amendamentul 401
Antanas Guoga

Propunere de directivă
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. „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 în legătură cu contractele 
reglementate de prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 402
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „furnizor” înseamnă orice persoană 3. „furnizor” înseamnă orice persoană 
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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;

fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, care, prin activitatea 
de prestare de servicii, oferă acces la 
conținut digital sau pune la dispoziție 
conținut digital;

Or. en

Amendamentul 403
Dennis de Jong

Propunere de directivă
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. „furnizor” sau „vânzător”
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;

Or. en

Amendamentul 404
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale a persoanei 
respective;

4. „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în contextul
contractelor reglementate de prezenta 
directivă, acționează în scopuri care se află 
în afara activității comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale a persoanei 
respective;



AM\1117404RO.docx 59/173 PE599.502v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 405
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale a persoanei 
respective;

4. „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității comerciale, 
industriale, artizanale sau profesionale a 
persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 406
Axel Voss, Eva Paunova

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 407
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 economic sau pecuniar cauzat 
mediului lor digital;

Or. en

Amendamentul 408
Antanas Guoga

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 
prejudiciul cauzat;

Or. en

Amendamentul 409
Virginie Rozière

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 cauzat mediului lor digital;

Or. fr

Amendamentul 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner



AM\1117404RO.docx 61/173 PE599.502v02-00

RO

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 material sau moral;

Or. en

Justificare

Armonizare cu articolul 14 din noua Directivă privind pachetele de servicii pentru călătorii.

Amendamentul 411
Axel Voss, Eva Paunova

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 412
Marlene Mizzi

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 sau o 
reprezentare digitală a valorii, inclusiv 
într-o monedă virtuală sau orice altă 
contraprestație, cum ar fi date, datorată în 
schimbul furnizării de conținut digital sau 
de servicii digitale;
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Or. en

Amendamentul 413
Antanas Guoga

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, sau 
orice altă formă de reprezentare a valorii,
datorată în schimbul conținutului digital 
furnizat;

Or. en

Amendamentul 414
Marco Zullo

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 unui conținut sau a 
unui serviciu digital furnizat;

Or. it

Amendamentul 415
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „date cu caracter personal” 
înseamnă date cu caracter personal astfel 
cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului 
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European și al Consiliului (Regulamentul 
privind protecția datelor)[1]

[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. 1-88).

Or. en

Amendamentul 416
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „date cu caracter personal” 
înseamnă datele personale care 
corespund definiției de la articolul 4 
alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 417
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „date cu caracter personal” 
înseamnă datele personale care 
corespund definiției de la articolul 4 
alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Or. en
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Amendamentul 418
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „date cu caracter personal” 
înseamnă datele personale care 
corespund definiției de la articolul 4 
alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Or. en

Amendamentul 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „date drept contraprestație” 
înseamnă date cu caracter personal sau 
alte date pe care consumatorul le oferă 
furnizorului în contextul finalizării sau al 
ducerii la îndeplinire a contractului, 
inclusiv date generate în urma utilizării 
de către consumator a conținutului digital 
sau a serviciului digital furnizat, și care 
sunt utilizate de furnizor sau de un terț pe 
baza consimțământului consumatorului, 
printre altele.

Or. en

Justificare

Datele drept contraprestație nu ar trebui să cuprindă volumul de date oferite cu titlu anonim 
de către utilizator în vederea îmbunătățirii conținutului digital sau a serviciului digital, ci 
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doar utilizarea datelor ca parte integrantă a unui model lucrativ pentru furnizorul însuși sau 
pentru un terț.

Amendamentul 420
Axel Voss, Eva Paunova

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

Or. en

Amendamentul 421
Marco Zullo

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, conținut 
digital și servicii digitale și orice 
conexiune de rețea, în măsura în care se 
află sub controlul utilizatorului;

Or. it

Amendamentul 422
Antanas Guoga

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 

8. „mediu digital” înseamnă 
echipamente hardware, software și orice 
conexiune de rețea utilizate de 
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care se află sub controlul utilizatorului; consumator;

Or. en

Amendamentul 423
Julia Reda

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, conținut 
digital și orice conexiune de rețea, în 
măsura în care se află sub controlul 
utilizatorului;

Or. en

Amendamentul 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

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, conținut 
digital și orice conexiune de rețea, în 
măsura în care se află sub controlul 
utilizatorului;

Or. en

Amendamentul 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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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 și conținut digital, 
în măsura în care se află sub controlul 
utilizatorului;

Or. en

Justificare

Nu este posibil ca un furnizor să ia în considerare orice conexiune la rețea pe care ar avea-o 
consumatorul la instalarea produsului său, în special în condițiile creșterii numărului de 
dispozitive conectate.

Amendamentul 426
Constance Le Grip

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;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

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 
compatibilitatea conținutului digital și a 
funcțiilor acestuia cu un echipament 
hardware și un mediu software standard 
diferit de cel în care este furnizat, inclusiv 
posibilitatea consumatorilor de a accesa 
conținut digital fără a fi necesară 
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utilizarea de aplicații sau de alte 
tehnologii de convertire a conținutului la 
care doresc să aibă acces;

Or. en

Amendamentul 428
Virginie Rozière

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 dobândit în 
mod legal de a funcționa cu alte produse 
sau sisteme existente sau viitoare, fără 
restricții de acces sau de instalare;

Or. fr

Amendamentul 429
Philippe Juvin

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 
compatibilitatea unui conținut digital și a 
funcționalităților sale cu un mediu 
hardware și software diferit de cel în care 
este furnizat;

Or. fr

Amendamentul 430
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 - punctul 9
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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 și a serviciului
digital de a-și asigura toate funcționalitățile 
în interacțiune cu un mediu digital concret;

Or. it

Amendamentul 431
Antanas Guoga

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 de a-și 
asigura toate funcționalitățile în 
interacțiune cu un echipament hardware și 
cu un mediu software standard;

Or. en

Amendamentul 432
Jean-Marie Cavada

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. „compatibilitate” înseamnă 
capacitatea conținutului digital de a-și 
asigura toate funcționalitățile în 
interacțiune cu un mediu digital concret;

Or. fr

Amendamentul 433
Virginie Rozière
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „compatibilitate” înseamnă 
capacitatea conținutului digital de a-și 
asigura toate funcționalitățile în 
interacțiune cu un mediu digital concret;

Or. fr

Amendamentul 434
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „interoperabilitatea unui fișier de 
tip carte în format digital” înseamnă 
compatibilitatea unui fișier de tip carte în 
format digital și a funcționalităților sale 
cu un mediu hardware și software diferit 
de cel în care este furnizat, pe termen 
nelimitat și furnizate exclusiv într-un 
format standard deschis;

Or. fr

Amendamentul 435
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. „standard deschis” înseamnă 
formatul de date interoperabile ale cărui 
specificații tehnice sunt publice și care 
poate fi accesat și instalat în mod gratuit;
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Or. fr

Amendamentul 436
Constance Le Grip

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

Or. en

Amendamentul 437
Daniel Buda

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;

10. „furnizare” înseamnă acordarea de 
acces la conținut digital și/sau servicii 
digitale sau punerea la dispoziție a 
conținutului digital și/sau a serviciilor 
digitale;

Or. ro

Amendamentul 438
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 - punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „furnizare”  înseamnă acordarea de 
acces la conținut digital sau punerea la 
dispoziție a conținutului digital;

10. „furnizare”  înseamnă acordarea de 
acces la conținut digital ori la serviciu 
digital sau punerea la dispoziție a 
conținutului digital sau a serviciilor 
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digitale;

Or. it

Amendamentul 439
Virginie Rozière

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;

10. „furnizare” înseamnă acordarea de 
acces la conținut digital sau la un serviciu 
digital sau punerea la dispoziție a acestora;

Or. fr

Amendamentul 440
Victor Negrescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. „tranzacție” înseamnă 
achiziționarea sau vânzarea unui lucru și 
are în vedere inclusiv existența 
tranzacțiilor gratuite prin care conținutul 
este furnizat cu titlu gratuit;

Or. en

Amendamentul 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „suport durabil” înseamnă orice 11. „suport tangibil” înseamnă orice 
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instrument care permite consumatorului 
sau furnizorului să stocheze informații care 
îi sunt adresate personal, într-un mod 
accesibil, pentru referințe ulterioare și 
pentru o perioadă de timp adecvată, în 
vederea informării, și care permite 
reproducerea neschimbată a informațiilor 
stocate.

instrument care permite consumatorului 
sau furnizorului să stocheze informații care 
îi sunt adresate personal, într-un mod 
accesibil, pentru referințe ulterioare și 
pentru o perioadă de timp adecvată, în 
vederea informării, și care permite 
reproducerea neschimbată a informațiilor 
stocate.

Or. en

Amendamentul 442
Julia Reda

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
conținut digital sau servicii digitale
consumatorului sau se angajează să facă 
acest lucru și, în schimb, este plătit un preț 
sau consumatorul oferă în mod activ o 
contraprestație nepecuniară, punând la 
dispoziție datele sale cu caracter personal 
sau orice alt tip de date, în măsura în care 
acest lucru este posibil în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, datele în 
cauză fiind prelucrate în scop lucrativ.
Contractul precizează în mod explicit ce 
fel de date sunt puse la dispoziție în 
schimbul conținutului furnizat.

Or. en

Amendamentul 443
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
consumatorului conținut digital sau 
conținut digital încorporat în bunuri, 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 caracter personal sau orice alt tip 
de date.

Or. en

Amendamentul 444
Vicky Ford

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 caracter 
personal sau orice alt tip de date.

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. Plata sub forma unei 
contraprestații nepecuniare, sub formă de 
date cu caracter personal sau orice alt tip 
de date, va fi avută în vedere în contextul 
supunerii prezentei directive unui proces 
viitor de revizuire.

Or. en

Justificare

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili în ce măsură datele ar trebui utilizate 
cu titlu de contraprestație și incluse în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 445
Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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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 
caracter personal sau orice alt tip de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
conținut digital consumatorului sau se 
angajează să facă acest lucru în schimbul 
unei plăți pecuniare.

Or. en

Amendamentul 446
Virginie Rozière

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 caracter personal sau orice alt tip 
de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează sau 
se angajează să furnizeze conținut digital 
sau un serviciu digital consumatorului și, 
în schimb, este plătit un preț sau se oferă o 
contraprestație nepecuniară, precum 
furnizarea de date cu caracter personal sau 
alt tip de date furnizate de consumator sau 
colectate de furnizor sau de un terț în 
interesul furnizorului.

Or. fr

Amendamentul 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

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 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
consumatorului conținut digital sau un 
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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 
caracter personal sau orice alt tip de date.

bun cu conținut digital încorporat, sau se 
angajează să facă acest lucru și, în schimb, 
este plătit un preț.

Or. en

Justificare

Directiva privind conținutul digital ar trebui aplicată tuturor formelor de conținut digital 
plătit, inclusiv formelor de conținut digital încorporat, cu scopul de a oferi claritate 
consumatorilor și furnizorilor în ceea ce privește statutul conținutului digital care este 
furnizat încorporat într-un bun material, însă nu și cel al conținutului furnizat cu titlu gratuit, 
pentru care consumatorii nu așteaptă sau nu solicită întotdeauna același nivel de fiabilitate 
ca în cazul conținutului plătit. Instituirea de poveri restrictive pentru micii furnizori de 
conținut digital gratuit ar constitui o reacție disproporționată pentru soluționarea 
problemelor întâmpinate de consumatorii din anumite țări europene.

Amendamentul 448
Daniel Buda

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
conținut digital sau servicii digitale
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 caracter personal sau orice alt tip 
de date.

Or. ro

Amendamentul 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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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 caracter personal sau orice alt tip 
de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în temeiul căruia furnizorul 
furnizează sau se angajează să furnizeze
conținut digital sau servicii digitale 
consumatorului în schimbul plății unui
preț sau al furnizării de date cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 450
Marco Zullo

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează un
conținut sau un serviciu digital 
consumatorului sau se angajează să facă 
acest lucru și, în schimb, este plătit un preț 
și/sau consumatorul oferă în mod activ o 
contraprestație nepecuniară, sub formă de 
date cu caracter personal sau orice alt tip 
de date.

Or. it

Amendamentul 451
Jean-Marie Cavada

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 

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează 
conținut digital consumatorului sau se 
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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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

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 caracter personal
furnizate în mod voluntar de către acesta.

Or. fr

Amendamentul 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

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 caracter personal sau orice alt tip 
de date.

1. Prezenta directivă se aplică oricărui 
contract în care furnizorul furnizează sau 
se angajează să furnizeze conținut digital 
sau un serviciu digital consumatorului în 
schimbul plății unui preț și/sau al datelor
cu caracter personal sau al altui tip de date 
oferite de consumator sau culese de 
furnizor sau de un terț.

Or. en

Amendamentul 453
Maria Grapini

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 consumatorului sau se 
angajează să facă acest lucru și, în schimb, 
este plătit un preț și/sau date personale sau 
orice alte date cu valoare economică 
oferite de consumator sau colectate de 
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caracter personal sau orice alt tip de date. furnizor sau de o parte terță. .

Or. ro

Amendamentul 454
Antanas Guoga

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

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 caracter personal.

Or. en

Amendamentul 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

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 caracter personal.

Or. en
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Justificare

„Orice alt tip de date” nu poate fi considerată contraprestație dat fiind că beneficiile și 
valoarea prelucrării oricărui alt tip de date sunt adesea consecință a efortului colaborativ 
dintre utilizatori și furnizori.

Amendamentul 456
Inese Vaidere

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 caracter personal sau 
orice alt tip de date.

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 caracter personal.

Or. en

Amendamentul 457
Marco Zullo

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 sau a 
unui serviciu digital dezvoltat în 
conformitate cu specificațiile prezentate de 
consumator.

Or. it

Amendamentul 458
Virginie Rozière
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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 de conținut digital 
sau de servicii digitale dezvoltate în 
conformitate cu specificațiile prezentate de 
consumator.

Or. fr

Amendamentul 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

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 de conținut digital
dezvoltat în conformitate cu specificațiile 
prezentate de consumator.

Or. en

Amendamentul 460
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul încheierii unui contract în 
vederea furnizării de conținut digital, 
acesta este considerat contract de vânzare.

Or. en

Amendamentul 461
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Virginie Rozière

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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 462
Marco Zullo

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.

eliminat

Or. it

Amendamentul 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

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 

3. Prezenta directivă nu se aplică 
suporturilor durabile care încorporează 
conținut digital în cazul în care suportul 
durabil a fost folosit exclusiv ca mijloc de 
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conținutului digital. transport al conținutului digital.

Or. en

Amendamentul 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

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 bunurilor în
care este încorporat conținut digital, cu 
excepția cazului în care furnizorul 
demonstrează că neconformitatea se află 
la nivelul echipamentului hardware al 
bunului respectiv. Prezenta directivă se 
aplică, de asemenea, suportului tangibil 
care servește exclusiv ca mijloc de 
transport al conținutului digital, cu 
excepția cazului în care furnizorul 
demonstrează că neconformitatea se află 
la nivelul suportului tangibil.

Or. en

Amendamentul 465
Antanas Guoga

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. Prezenta directivă se aplică 
bunurilor în care este încorporat conținut 
digital, cu excepția cazului în care 
furnizorul demonstrează că 
neconformitatea se află la nivelul 
echipamentului hardware al bunului 
respectiv.
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Or. en

Amendamentul 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care conținutul digital 
este furnizat pe un suport tangibil sau este 
încorporat într-un bun, prezenta directivă, 
cu excepția articolelor 5 și 11, se aplică 
oricărei neconformități cu excepția 
cazului în care furnizorul demonstrează 
că neconformitatea se află la nivelul 
suportului material sau al echipamentului 
hardware al bunului respectiv.

Or. en

Amendamentul 467
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dispozițiile prezentei directive se 
aplică, de asemenea, conținutului digital 
încorporat în bunuri. Indiferent de orice 
relație contractuală separată, furnizorul 
bunurilor este responsabil față de 
consumator pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce îi revin cu privire la 
conținutul digital.

Or. de

Justificare

Cerințele privind conformitatea contractuală a conținutului digital și căile de atac aflate la 
dispoziția consumatorilor în cazul neconformității reprezintă un criteriu rațional și adecvat și 
ar trebui, prin urmare, să se aplice și conținutului digital încorporat în bunuri fizice. Pentru a 
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facilita consumatorilor exercitarea drepturilor, vânzătorul bunurilor ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru neconformitatea cu contractul, indiferent de orice relație 
contractuală separată. 

Amendamentul 468
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă se aplică tuturor 
contractelor de furnizare de conținut 
digital sau de servicii digitale încorporate, 
cu excepția cazului în care furnizorul 
demonstrează că neconformitatea se află 
la nivelul echipamentului hardware al 
produsului.

Or. fr

Amendamentul 469
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă se aplică 
bunurilor în care este încorporat conținut 
digital, cu excepția cazului în care 
furnizorul demonstrează că 
neconformitatea nu se află la nivelul 
echipamentului hardware al bunului 
respectiv.

Or. it

Amendamentul 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Propunere de directivă
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Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu se aplică 
conținutului digital încorporat.

Or. en

Amendamentul 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 472
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 conținutului digital furnizat în 
schimbul unei contraprestații nepecuniare 
în măsura în care furnizorul solicită 
consumatorului să furnizeze date cu 
caracter personal strict necesare pentru 
executarea contractului sau pentru 
respectarea cerințelor legale și furnizorul 
nu le prelucrează ulterior.

Or. en

Amendamentul 473
Angel Dzhambazki

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 alt tip de date furnizate de consumator 
sunt utilizate de furnizor în special pentru 
a furniza integral sau parțial conținutul 
sau serviciul digital sau pentru a respecta 
cerințele legale cărora li se supune 
furnizorul, iar furnizorul nu prelucrează 
datele cu caracter personal sau alt tip de
date în niciun alt scop ce nu are legătură 
cu acesta.
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Or. en

Justificare

Este necesară o mai mare claritate, întrucât formularea „datele cu caracter personal a căror 
prelucrare este strict necesară pentru executarea contractului sau pentru respectarea 
cerințelor legale” este extrem de limitativă, iar datele cu caracter personal ar putea fi 
utilizate în scopuri comerciale legitime care le depășesc pe cele strict de marketing.

Amendamentul 474
Kaja Kallas

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 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 
prelucrează ulterior aceste date într-un 
mod incompatibil cu acel scop. De 
asemenea, directiva nu se aplică nici 
datelor cu caracter personal pe care 
consumatorul nu le furnizează în mod 
activ.

Or. en

Justificare

Nu există un cadru legal pentru prelucrarea oricărui alt tip de date; prin urmare, crearea 
unei paralele între prelucrarea conform legii a datelor cu caracter personal și a oricărui alt 
tip de date generează insecuritate juridică. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că relația 
creată în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor nu presupune în mod 
obligatoriu stabilirea unei relații contractuale, ceea ce înseamnă că simplul demers de 
culegere de date nu include această relație privind datele în cauză în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.
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Amendamentul 475
Marco Zullo

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 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, cum ar fi, de exemplu, fotografii, 
poezii, cântece și alte materiale ale 
utilizatorilor, 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.

Or. it

Amendamentul 476
Dita Charanzová

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 

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 
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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.

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 datelor cu caracter 
personal pe care furnizorul le solicită 
consumatorului și pe care acesta nu le 
comunică, transferă, partajează, 
autorizează sau nu le transmite pe o altă 
cale unor terți.

Or. en

Amendamentul 477
Julia Reda

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 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 prelucrează aceste date în 
alte scopuri lucrative.

Or. en

Amendamentul 478
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Marco Zullo

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 conținutului digital sau a serviciilor 
digitale furnizate 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.

Or. it

Amendamentul 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

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, 

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 prevederile 



PE599.502v02-00 92/173 AM\1117404RO.docx

RO

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.

Regulamentului (UE) 2016/679. 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.

Or. en

Justificare

Este important să se adauge un plus de claritate textului directivei, în sensul că aceasta nu 
încearcă să înlocuiască sau să contrazică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 480
Virginie Rozière

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 conținutului digital sau al serviciului 
digital furnizat în schimbul unei 
contraprestații nepecuniare în măsura în 
care prelucrarea datelor cu caracter 
personal sau a altui tip de date furnizate 
de consumator este necesară pentru 
încheierea sau 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 
alte scopuri.

Or. fr
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Amendamentul 481
Marco Zullo

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) alte servicii decât cele de furnizare 
de conținut digital sau de servicii digitale; 

Or. it

Amendamentul 482
Andreas Schwab

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 cu un element 
predominant de intervenție umană din 
partea furnizorului atunci când formatul 
digital este utilizat în principal ca mijloc de 
transport, cum ar fi serviciile juridice;

Or. de

Justificare

Într-un domeniu care intră în mod obișnuit sub incidența excepției prevăzute la articolul 3 
alineatul (5) litera (a), deoarece performanța caracteristică a unor astfel de servicii nu 
constă în furnizarea de conținut digital, această clarificare permite evitarea dificultăților de 
ordin juridic și crearea clarității juridice. 

Amendamentul 483
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – litera a
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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 al căror principal obiect 
nu este furnizarea de conținut digital sau 
de servicii digitale atunci când formatul 
digital este utilizat în principal pentru 
furnizarea serviciilor respective;

Or. en

Amendamentul 484
Daniel Buda

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 cu un element 
predominant de intervenție umană din 
partea furnizorului atunci când formatul 
digital este utilizat în principal ca mijloc de 
transport, precum serviciile juridice;

Or. ro

Amendamentul 485
Antanas Guoga

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 prin care formatul digital 
este utilizat în principal ca mijloc de 
transport sau pentru punerea la dispoziție 
a serviciului în cauză;

Or. en
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Amendamentul 486
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) servicii neeconomice de interes 
general;

Or. fr

Amendamentul 487
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) activități care participă la 
exercitarea autorității publice astfel cum 
se stabilește la articolul 45 din tratat;

Or. fr

Amendamentul 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

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 
electronice, astfel cum sunt definite în 
Directiva 2002/21/CE, cu excepția 
serviciilor de comunicații interpersonale 
care nu se bazează pe numere, care fac 
obiectul prezentei directive;

Or. en
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Justificare

Serviciile de comunicații online precum Skype sau WhatsApp ar trebui să facă obiectul 
prezentei directive, în special în ceea ce privește normele de conformitate și durata 
contractului. Prin urmare, amendamentul vizează luarea în considerare a propunerii 
Comisiei privind o directivă de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 
(reformare) prin introducerea unei excepții referitoare la excluderea serviciilor de 
comunicații electronice prevăzute în Directiva 2002/21/CE modificată.

Amendamentul 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizarea de conținut digital sub 
o licență gratuită sau deschisă în măsura 
în care nu există relații sau obligații 
contractuale dincolo de respectarea 
termenilor licenței.

Or. en

Amendamentul 490
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. punerea la dispoziție a extraselor 
din registre publice instituite de un titular 
public de mandat sau de o autoritate care 
are obligația statutară de a-și menține 
independența și imparțialitatea și care nu 
desfășoară nicio activitate comercială, de 
afaceri, meșteșugărească sau 
profesională, ci funcționează în cadrul 
sistemului judiciar al statului. 

Or. de
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Justificare

Un alineat similar este inclus și în articolul 3 din Directiva 2011/83/UE (Directiva privind 
drepturile consumatorilor).

Amendamentul 491
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. serviciile care constau în 
reprezentații publice în care conținutul 
digital este unul dintre elementele 
reprezentației artistice sau ale 
spectacolului, precum proiecțiile 
cinematografice sau manifestările de artă 
scenică.

Or. fr

Amendamentul 492
Andreas Schwab

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. 

Or. de

Amendamentul 493
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Această directivă nu se aplică 
furnizării de extrase digitale ale 
registrelor publice.

Or. ro

Amendamentul 494
Daniel Buda

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 și măsurilor reparatorii 
aflate la dispoziția acestora în calitate de 
furnizor și consumator de conținut digital 
sau servicii digitale.

Or. ro

Amendamentul 495
Eva Paunova

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 un contract 
prevede furnizarea atât a unui conținut 
digital sau a unui serviciu digital, cât și 
alte bunuri sau servicii, prezenta directivă 
se aplică numai obligațiilor și drepturilor
părților în calitate de furnizor și 
consumator al conținutului digital sau al 
serviciului digital în cauză.
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Or. en

Amendamentul 496
Antanas Guoga

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 include 
obligații contractuale 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.

Or. en

Amendamentul 497
Virginie Rozière

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 include 
elemente în plus față de furnizarea de 
conținut digital sau de servicii digitale, 
prezenta directivă se aplică numai 
obligațiilor părților și măsurilor reparatorii 
aflate la dispoziția acestora în calitate de 
furnizor și consumator de conținut digital
sau de servicii digitale.

Or. fr

Amendamentul 498
Marco Zullo

Propunere de directivă
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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 include 
elemente în plus față de furnizarea de 
conținut digital sau de serviciu digital, 
prezenta directivă se aplică numai 
obligațiilor părților și măsurilor reparatorii 
aflate la dispoziția acestora în calitate de 
furnizor și consumator de conținut digital.

Or. it

Amendamentul 499
Jean-Marie Cavada

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 include 
alte obligații contractuale în afară de 
furnizarea de conținut digital, prezenta 
directivă se aplică numai drepturilor și
obligațiilor părților în calitate de furnizor și 
consumator de conținut digital.

Or. fr

Amendamentul 500
Eva Paunova

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 

7. În cazul în care o dispoziție a 
prezentei directive intră în contradicție cu o 
dispoziție a unui alt act al Uniunii care 
reglementează un sector sau subiect 
specific, dispozițiile acestui din urmă act al 
Uniunii prevalează și se aplică sectoarelor 
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directivă. specifice în cauză.

Or. en

Amendamentul 501
Antanas Guoga

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.

Or. en

Amendamentul 502
Maria Grapini

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. Prezenta directivă nu aduce 
atingere protecției persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Drepturile garantate 
consumatorilor prin Regulamentul UE 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 Aprilie 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 nu sunt atinse, iar aceștia le pot 
exercita conform condițiilor stabilite.

Or. ro
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Amendamentul 503
Julia Reda

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.

Or. en

Amendamentul 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

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. Prezenta directivă nu aduce 
atingere protecției datelor cu caracter 
personal, astfel cum se prevede în 
Directiva 95/46/CE și în Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Or. en

Amendamentul 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Prezenta directivă nu aduce 8. Prezenta directivă nu aduce 
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atingere protecției persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

atingere protecției datelor cu caracter 
personal, după cum se prevede în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 506
Antanas Guoga

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. Prezenta directivă nu aduce 
atingere protecției datelor cu caracter 
personal, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Or. en

Amendamentul 507
Daniel Buda

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. 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 sau rezilierii unui contract.

Or. ro

Amendamentul 508
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Eva Paunova

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 dreptul 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.

Or. en

Amendamentul 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat

Nivelul de armonizare

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.

Or. en

Amendamentul 510
Mylène Troszczynski

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1
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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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Dispoziția contravine principiului subsidiarității. Statele membre trebuie să aibă în 
continuare libertatea de a introduce în dreptul lor național orice dispoziție pe care o 
consideră important de introdus, acționând doar în interesul cetățenilor săi.

Amendamentul 511
Dennis de Jong

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.

Statele membre pot menține în vigoare 
dispoziții mai restrictive decât cele aflate 
deja în vigoare pentru protecția 
consumatorilor, iar punerea în aplicare a 
prezentei directive nu constituie în niciun 
caz un temei pentru reducerea protecției 
consumatorilor în domeniile supuse 
dreptului Uniunii. Prezenta directivă nu 
aduce atingere drepturilor materiale și 
procedurale generale pe care 
consumatorii le pot invoca în temeiul 
dispozițiilor de drept intern care 
reglementează răspunderea contractuală 
sau extracontractuală.

Or. en

Justificare

Armonizarea completă poate fi în interesul public doar atunci când se menține cel mai înalt 
nivel de protecție a consumatorilor.
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Amendamentul 512
Julia Reda

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.

Statele membre pot menține sau introduce
în legislația lor internă dispoziții mai 
restrictive, diferite de cele stabilite în 
prezenta directivă, pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 513
Daniel Buda

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.

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 uniform de protecție a 
consumatorilor.

Or. ro

Amendamentul 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

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 

Statele membre nu introduc în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele stabilite în 
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diferite de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai restrictive
sau mai permisive, pentru a asigura un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai 
restrictive sau mai permisive, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Din rațiuni legate de claritatea pentru consumatori, nu ar trebui să fie perturbate sau 
înlăturate regimurile naționale existente care reglementează normele privind furnizarea de 
conținut digital.

Amendamentul 515
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Clauzele contractuale care aduc atingere 
drepturilor consumatorilor în materie de 

protecție a datelor

O clauză contractuală care privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
puse la dispoziția furnizorului de către 
consumator sau culese de furnizor sau de 
un terț în interesul furnizorului în 
contextul încheierii sau executării 
contractului și care încalcă orice drept 
acordat consumatorului în calitatea sa de 
persoană vizată în temeiul Directivei 
95/46/CE și al Regulamentului (UE) 
2016/679, inclusiv orice clauză care 
definește funcționalitatea, 
interoperabilitatea și alte caracteristici de 
performanță ale conținutului digital sau 
ale serviciului digital într-un mod care nu 
respectă Directiva 95/46/CE și 
Regulamentul (UE) 2016/679, nu este 
obligatorie pentru consumator. 
Contractul continuă să fie obligatoriu 
pentru părți în ceea ce privește restul 
clauzelor dacă este posibilă existența sa în 
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continuare fără clauza neobligatorie.

Or. it

Amendamentul 516
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Obligații de informare

Înainte ca consumatorul să încheie un 
contract de furnizare de conținut digital 
sau de servicii digitale, vânzătorul sau 
furnizorul îi furnizează informațiile 
prevăzute la articolele 6 și 8 din Directiva 
2011/83/UE, într-o formă clară și 
inteligibilă.

Or. fr

Amendamentul 517
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

10. Prezenta directivă nu aduce atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
inclusiv dreptului de autor, și nici 
drepturilor și obligațiilor prevăzute în 
Directiva 2001/29/CE.

Or. fr

Amendamentul 518
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Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de conținut digital Furnizarea de conținut digital sau de 
servicii digitale

Or. ro

Amendamentul 519
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de conținut digital Furnizarea de conținut digital sau de 
servicii digitale

Or. en

Amendamentul 520
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de conținut digital Furnizarea de conținut digital sau de 
servicii digitale

Or. it

Amendamentul 521
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de conținut digital Furnizarea de conținut digital sau de 
servicii digitale

Or. fr

Amendamentul 522
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital, furnizorul 
furnizează conținutul digital

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital sau de servicii 
digitale, furnizorul furnizează conținutul 
digital sau serviciile digitale

Or. ro

Amendamentul 523
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital, furnizorul 
furnizează conținutul digital

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare a conținutului sau a serviciului
digital, furnizorul furnizează conținutul 
digital

Or. it

Amendamentul 524
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital, furnizorul 
furnizează conținutul digital

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital, furnizorul 
furnizează consumatorului conținutul 
digital.

Or. en

Amendamentul 525
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital, furnizorul 
furnizează conținutul digital

1. Atunci când execută contractul de 
furnizare de conținut digital sau de servicii 
digitale, furnizorul furnizează conținutul 
digital

Or. fr

Amendamentul 526
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorului sau eliminat

Or. en

Amendamentul 527
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 528
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
sau serviciul digital sau oferindu-i 
consumatorului posibilitatea de a avea 
acces la acesta, și care a fost ales de 
consumator pentru recepționarea 
conținutului digital sau a serviciului
digital.

Or. ro

Amendamentul 529
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(b) unui terț care exploatează o 
instalație fizică sau virtuală, punând la 
dispoziția consumatorului conținutul ori 
serviciul digital sau oferindu-i 
consumatorului posibilitatea de a avea 
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de consumator pentru recepționarea 
conținutului digital.

acces la acesta, și care a fost ales de 
consumator pentru recepționarea 
conținutului sau a serviciului digital.

Or. it

Amendamentul 530
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
sau oferindu-i consumatorului posibilitatea 
de a avea acces la acesta, și care a fost ales 
de consumator pentru recepționarea 
conținutului digital; sau

Or. it

Amendamentul 531
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) unui terț ales de consumator

Or. it

Amendamentul 532
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Or. en

Amendamentul 533
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
consumatorul și furnizorul au convenit 
altfel, furnizorul furnizează conținutul 
digital sau serviciul digital imediat după 
încheierea contractului, fără întârzieri 
nejustificate. Furnizorul își va fi 
îndeplinit obligația de furnizare atunci 
când conținutul digital sau serviciul digital 
este pus la dispoziția consumatorului sau îi 
este accesibil acestuia ori, în cazul în care 
se aplică alineatul (1) litera (b) sau (c), 
terțului ales de consumator, luându-se în 
considerare data care este aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 534
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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, furnizorul furnizează 
conținutul digital sau serviciul digital fără 
întârzieri nejustificate, cel târziu la 30 de 
zile de la încheierea contractului. 
Furnizarea se consideră a fi realizată
atunci când conținutul digital sau serviciul
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.

Or. ro

Amendamentul 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 sau serviciul digital imediat după 
încheierea contractului, cu excepția cazului 
în care părțile au convenit altfel. 
Furnizorul își va fi îndeplinit obligația de 
furnizare atunci când conținutul digital sau 
serviciul digital este pus la dispoziția
consumatorului sau îi este accesibil 
acestuia ori, în cazul în care se aplică 
alineatul (1) litera (b) sau (c), terțului ales 
de consumator, luându-se în considerare 
data care este aplicabilă.

Or. en

Justificare

Aliniere cu articolul 18 alineatul (1) din CRD.
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Amendamentul 536
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
sau serviciul digital în termen de o lună 
de la stipularea contractului, cu excepția 
cazului în care părțile au convenit altfel. 
Furnizarea se consideră că are loc atunci 
când conținutul sau serviciul digital este 
pus la dispoziția 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.

Or. it

Amendamentul 537
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 fără întârzieri nejustificate, 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.

Or. en

Amendamentul 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 fără întârzieri nejustificate, 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.

Or. en

Amendamentul 539
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care furnizarea de 
conținut digital sau de servicii digitale are 
loc  imediat după încheierea contractului, 
furnizorul îl informează în mod 
corespunzător pe consumator că acesta își 
pierde dreptul de retragere, în 
conformitate cu articolul 16 litera (m) din 
Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor.

Or. fr

Amendamentul 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Întârzierea în furnizarea 
conținutului digital nu poate fi imputată 
furnizorului decât în măsura în care se 
dovedește că această întârziere nu este 
provocată de o problemă întâlnită la 
nivelul platformei de revânzare a 
conținutului sau la nivelul accesului la 
internet.

Or. fr

Amendamentul 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a

Conformitatea conținutului digital sau a 
serviciului digital cu contractul

1. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital sau serviciul 
digital trebuie să îndeplinească cerințele 
prevăzute la articolele 6, 6a, 7 și 8.

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 intră 
în responsabilitatea furnizorului sunt 
considerate cazuri de neconformitate.

3. Cu excepția cazului în care este 
convenit altfel, conținutul digital sau 
serviciul digital este furnizat în 
conformitate cu cea mai recentă versiune 
a conținutului digital sau a serviciului 
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digital care a fost disponibilă în momentul 
încheierii contractului.

4. Furnizorul trebuie să se asigure că 
consumatorul este notificat și că i se 
furnizează acestuia actualizări ale 
conținutului digital sau ale serviciului 
digital, care sunt necesare pentru a aduce 
conținutul digital sau serviciul digital în
conformitate cu contractul. Atunci când 
consumatorul alege să păstreze versiunea 
conținutului digital sau a serviciului 
digital deținută în acel moment, acea 
versiune rămâne disponibilă sau 
accesibilă într-un interval de timp 
rezonabil.

Or. en

Justificare

Este sugerată o structură mai lizibilă: articolul 5a conține partea introductivă, care prezintă 
aspecte legate de conformitate și unele chestiuni orizontale, articolul 6 – cerințe subiective, 
articolul 7 – cerințe obiective etc.

Amendamentul 542
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea conținutului digital cu 
contractul

Conformitatea conținutului digital sau 
serviciului digital cu contractul

Or. ro

Amendamentul 543
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Conformitatea conținutului digital cu 
contractul

Conformitatea conținutului digital sau a 
serviciului digital cu contractul

Or. en

Amendamentul 544
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea conținutului digital cu 
contractul

Conformitatea conținutului digital sau a 
serviciului digital cu contractul

Or. it

Amendamentul 545
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea conținutului digital cu 
contractul

Conformitatea conținutului digital sau a 
serviciului digital cu contractul

Or. fr

Amendamentul 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea conținutului digital cu 
contractul

Cerințe privind conformitatea conținutului 
digital cu contractul

Or. en
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Amendamentul 547
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Furnizorul este obligat să 
furnizeze consumatorului un conținut 
digital sau un serviciu digital în 
conformitate cu contractul.

Or. fr

Amendamentul 548
Julia Reda

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 sau a 
serviciului digital, precum și toate 
informațiile relevante privind procesarea 
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:

Or. en

Amendamentul 549
Daniel Buda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă



PE599.502v02-00 122/173 AM\1117404RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

Or. ro

Amendamentul 550
Marco Zullo

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. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital sau serviciul 
digital, în măsura în care este relevant:

Or. it

Amendamentul 551
Antanas Guoga

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. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital, în măsura în 
care este aplicabil:

Or. en

Amendamentul 552
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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:

Or. fr

Amendamentul 553
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 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 sau în orice alt 
material publicitar care poate fi atribuit 
furnizorului, cu excepția cazului în care 
furnizorul demonstrează că nu a fost 
informat cu privire la astfel de materiale;

Or. it

Amendamentul 554
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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
oferite de furnizor;
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Or. fr

Amendamentul 555
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. ro

Amendamentul 556
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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
fișierului, 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;

Or. fr

Amendamentul 557
Jean-Marie Cavada
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, durata,
funcționalitatea, compatibilitatea 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;

Or. fr

Amendamentul 558
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, durata 
și versiunea și deține funcționalitatea și alte 
caracteristici, cum ar fi performanța, 
accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 
astfel cum este prevăzut în contract, 
inclusiv în eventualele informații 
precontractuale care fac parte integrantă 
din contract;

Or. fr

Amendamentul 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) corespunde scopului special pentru 
care consumatorul îl solicită, pe care 

(b) este conform cu așteptările 
legitime ale consumatorului și corespunde 
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consumatorul l-a adus la cunoștința 
furnizorului la încheierea contractului și 
pe care furnizorul l-a acceptat;

scopului special pentru care acesta îl 
solicită;

Or. en

Amendamentul 560
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
furnizorului cel târziu până la încheierea 
contractului și pe care furnizorul l-a 
acceptat;

Or. fr

Amendamentul 561
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) corespunde scopurilor pentru care 
s-ar utiliza în mod normal un conținut 
digital 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 de:

(1) așteptările legitime ale 
consumatorului;

(2) orice standard tehnic existent la nivel 
internațional sau european, sau, în 
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absența unor astfel de standarde tehnice, 
de codurile de conduită și bunele practici 
aplicabile în sectorul în cauză; și

(3) practicile optime existente în domeniul 
securității sistemelor informatice și 
mediilor digitale;

(4) 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:

(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, iar vânzătorul i-a 
adus la cunoștință consumatorului 
rectificarea în mod explicit;

(iii) decizia de a achiziționa conținutul 
digital nu ar fi putut fi influențată de 
declarație.

Or. en

Amendamentul 562
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) corespunde utilizărilor care sunt 
destinate în general conținuturile sau 
serviciile digitale de același fel;

Or. fr

Amendamentul 563
Virginie Rozière

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) prezintă calitatea și performanța 
care sunt normale pentru un conținut sau 
un serviciu de același tip și la care 
consumatorul se poate aștepta în mod 
rezonabil, dată fiind natura conținutului 
sau a serviciului și, dacă este cazul, 
ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile concrete 
ale conținutului sau ale serviciului făcute 
de furnizor sau de reprezentantul 
acestuia, în special în reclame sau prin 
etichetare.

Or. fr

Amendamentul 564
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este furnizat împreună cu 
eventuale instrucțiuni și asistență pentru 
clienți, astfel cum se stipulează în contract 
și

eliminat

Or. en

Amendamentul 565
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este furnizat împreună cu eventuale 
instrucțiuni și asistență pentru clienți, 
astfel cum se stipulează în contract și

(c) este furnizat împreună cu toate 
accesoriile și instrucțiunile de instalare și 
asistență pentru clienți, astfel cum se 
stipulează în contract și
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Or. it

Amendamentul 566
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este actualizat, conform 
dispozițiilor contractului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 567
Virginie Rozière

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, informațiilor 
precontractuale, reclamei sau etichetării.

Or. fr

Amendamentul 568
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) corespunde așteptărilor rezonabile 
ale consumatorului;

Or. ro

Amendamentul 569
Virginie Rozière
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

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:

eliminat

(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

(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

(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.

Or. fr

Amendamentul 570
Marco Zullo
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

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:

eliminat

(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

(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

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.

Or. it

Amendamentul 571
Eva Paunova
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

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:

eliminat

(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

(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:

(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.

Or. en

Amendamentul 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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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. 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, 
și respectă standardele la care  s-ar putea 
aștepta în mod rezonabil consumatorul,
ținând seama:

Or. en

Justificare

În funcție de tipul conținutului digital și al serviciilor digitale, precum și de modul de utilizare 
a acestora, așteptările consumatorilor variază foarte mult și, prin urmare, ar trebui să fie 
stabilite în mod obiectiv, în funcție de natura și scopul contractului, circumstanțele specifice, 
ținând cont în special de evoluția rapidă a modelelor de afaceri ale societăților în sectorul 
digital și de ritmul accelerat al inovării în materie de conținut digital și de servicii digitale, 
precum și de întrebuințările și practicile părților implicate.

Amendamentul 573
Antanas Guoga

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 

2. În măsura în care contractul nu 
prevede într-un mod clar și cuprinzător, 
cerințele pentru conținutul digital în 
conformitate cu alineatul (1), conținutul 
digital corespunde scopurilor la care s-ar 
putea aștepta în mod rezonabil 
consumatorii sau pentru care în mod 
normal s-ar utiliza conținut având aceeași 
descriere, incluzând funcționalitatea, 
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accesibilitatea, continuitatea și securitatea, 
ținând seama:

interoperabilitatea și alte caracteristici de 
performanță, cum ar fi accesibilitatea, 
continuitatea și securitatea, ținând seama:

Or. en

Amendamentul 574
Constance Le Grip

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. 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 și alte caracteristici, cum ar 
fi performanța, accesibilitatea, 
continuitatea și securitatea, ținând seama:

Or. fr

Amendamentul 575
Birgit Collin-Langen

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;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 576
Antanas Guoga

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
Julia Reda

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

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 interoperabilitatea la 
care se poate aștepta în mod rezonabil 
consumatorul în ceea ce privește un fișier 
electronic furnizat pentru o perioadă de 
timp nelimitată, necesită, indiferent de 
dispozițiile contractului, ca respectivul 
fișier electronic să fie furnizat doar într-



PE599.502v02-00 136/173 AM\1117404RO.docx

RO

un format deschis. Furnizorul unui astfel 
de fișier care face uz de măsuri de 
protecție cu tehnologie protejată pune la 
dispoziția altor furnizori de fișiere sau de 
servicii digitale care solicită acest lucru 
informațiile necesare pentru a asigura 
interoperabilitatea. Acesta nu impune 
constrângeri de natură hardware sau 
software care să împiedice accesul la un 
fișier și utilizarea acestuia într-un mediu 
digital diferit de cel în care a fost furnizat, 
ceea ce înseamnă că consumatorii pot 
accesa conținutul digital fără a fi nevoiți 
să utilizeze aplicații sau alte tehnologii de 
convertire a conținutului pe care doresc 
să îl acceseze.

Or. en

Amendamentul 579
Julia Reda

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 580
Marlene Mizzi

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 

(b) după caz, de orice standard tehnic 
existent sau, în absența unor astfel de 
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astfel de standarde tehnice, de codurile de 
conduită și bunele practici aplicabile în 
sectorul în cauză, precum și

standarde tehnice, de codurile de conduită 
și bunele practici aplicabile în sectorul în 
cauză, precum și

Or. en

Amendamentul 581
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nu cunoștea și nu ar fi putut, în 
mod rezonabil, să cunoască declarația în 
cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 582
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) declarația a fost rectificată înainte 
de încheierea contractului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 583
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) decizia de a achiziționa conținutul 
digital nu ar fi putut fi influențată de 

eliminat
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declarație.

Or. en

Amendamentul 584
Andreas Schwab

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 
parcursul unei perioade de timp, conținutul 
digital este în conformitate cu contractul pe 
întreaga durată a perioadei respective.

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. 
Conținutul digital care este încorporat în 
bunuri trebuie actualizat de către furnizor 
pentru durata obișnuită de viață a 
bunurilor, dacă și în măsura în care acest 
lucru este necesar în temeiul cerințelor de 
reglementare pentru utilizarea bunurilor 
conform destinației prevăzute. 

Or. de

Justificare

Cerințele privind conformitatea contractuală a conținutului digital și căile de atac aflate la 
dispoziția consumatorilor în cazul neconformității  reprezintă un criteriu rațional și adecvat 
și ar trebui, prin urmare, să se aplice și conținutului digital încorporat în bunuri fizice. 
Pentru a facilita consumatorilor exercitarea drepturilor, vânzătorul bunurilor ar trebui să își 
asume responsabilitatea pentru neconformitatea cu contractul, indiferent de orice relație 
contractuală separată dintre consumator și furnizorul conținutului digital.

Amendamentul 585
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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.

3. În cazul în care contractul prevede 
că furnizarea conținutului digital sau a 
serviciului digital urmează să aibă loc pe 
parcursul unei perioade de timp, conținutul 
digital sau serviciul digital, inclusiv, dacă 
este necesar, actualizările de securitate 
care trebuie efectuate de furnizor, este în 
conformitate cu contractul pe întreaga 
durată a perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 586
Eva Paunova

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 
parcursul unei perioade de timp, conținutul 
digital este în conformitate cu contractul pe 
întreaga durată a perioadei respective.

3. În cazul în care contractul prevede 
că furnizarea conținutului digital sau a 
serviciului digital se face pe parcursul unei 
perioade de timp, conținutul digital sau 
serviciul digital este în conformitate cu 
contractul pe întreaga durată a perioadei 
respective.

Or. en

Amendamentul 587
Marco Zullo

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 
parcursul unei perioade de timp, conținutul 
digital este în conformitate cu contractul pe 
întreaga durată a perioadei respective.

3. În cazul în care contractul prevede 
că furnizarea conținutului digital se face pe 
parcursul unei perioade de timp, conținutul 
sau serviciul digital este în conformitate cu 
contractul pe întreaga durată a perioadei 
respective.
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Or. it

Amendamentul 588
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se furnizează conținut digital 
pentru o perioadă de timp determinată și 
dacă conținutul este integrat într-un bun, 
furnizorul bunului garantează faptul că 
conținutul digital integrat respectă 
contractul, astfel cum se precizează la 
alineatul (1) de la prezentul articol sau că 
conținutul corespunde scopurilor vizate în 
sensul alineatului (2) de la prezentul 
articol, inclusiv prin actualizarea 
conținutului digital integrat, astfel cum se 
poate aștepta consumatorul, având în 
vedere natura bunului și a contractului, 
contraprestația furnizată de consumator 
și eventualele riscuri de securitate.

Or. en

Amendamentul 589
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Versiunea furnizată ar trebui să fie versiunea care a fost convenită între furnizor și 
consumator pe baza cerințelor tehnice și a interoperabilității conținutului cu mediul digital al 
consumatorului.

Amendamentul 591
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

4. Cu excepția cazului în care s-a 
convenit altfel, conținutul digital sau un 
serviciu digital este furnizat în 
conformitate cu cea mai recentă versiune a 
sa care era disponibilă la momentul 
încheierii contractului.

Or. en

Amendamentul 592
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care contractul privește 
conținuturi culturale și, implicit, opere 
protejate de drepturi de autor, 
conformitatea contractului presupune 
respectarea, în integralitatea lor, a 
reglementărilor care protejează drepturile 
de autor.

Or. fr

Amendamentul 593
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital sau serviciul 
digital trebuie să îndeplinească și cerințele 
prevăzute la articolele 7 și 8, precum și 
principiile „confidențialității prin 
concepție” și „confidențialității implicite” 
prevăzute la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Or. en

Amendamentul 594
Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital sau serviciul 
digital trebuie să îndeplinească cerințele 
prevăzute la articolele 6a, 7 și 8.

Or. en
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Amendamentul 595
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 6a, 7 și 8.

Or. it

Amendamentul 596
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolul 7.

Or. fr

Amendamentul 597
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolul 7.
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Or. fr

Amendamentul 598
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolele 7 și 8.

5. Pentru a fi în conformitate cu 
contractul, conținutul digital trebuie să 
îndeplinească și cerințele prevăzute la 
articolul 7.

Or. fr

Amendamentul 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Părțile contractante pot conveni să 
deroge de la criteriile obiective impuse în 
conformitate cu alineatele (1) și (3) cu 
condiția ca, la momentul încheierii 
contractului, consumatorul să fi fost 
informat în legătură cu această 
caracteristică specifică a conținutului 
digital și să fi fost de acord în mod explicit 
cu acest lucru la momentul încheierii 
contractului.

Or. en

Amendamentul 600
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Criterii de conformitate a conținutului 
sau a serviciului digital

1. Conținutul digital sau serviciul digital 
trebuie:

(a) să corespundă oricărui scop special 
adus la cunoștința vânzătorului la 
încheierea contractului, cu excepția 
cazului în care circumstanțele indică 
faptul că, consumatorul nu s-a bazat, sau 
nu putea, în mod rezonabil, să se bazeze 
pe competențele și aprecierea 
furnizorului;

(b) să corespundă scopurilor pentru care 
este utilizat în mod normal un conținut 
sau un serviciu digital de același tip;

(c) să fie însoțit de accesorii, de 
instrucțiuni de instalare sau de alte 
instrucțiuni prevăzute în contract;

(d) să aibă calitățile și capacitățile de 
funcționare indicate în orice declarație 
precontractuală sau material publicitar; 

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
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(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:

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.

Or. it

Amendamentul 601
Eva Maydell

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 aplicabil, 
conținutul digital sau serviciul digital:

(a) corespunde scopurilor pentru care în 
mod normal s-ar utiliza un conținut 
având aceeași descriere, ținând seama, 
după caz, de orice standard tehnic 
internațional existent sau, în absența 
unor astfel de standarde tehnice, de 
codurile de conduită și de bunele practici 
aplicabile în sectorul în cauză;

(a) este furnizat împreună cu eventuale 
accesorii, instrucțiuni și asistență pentru 
clienți, astfel cum se stipulează în 
contract; și

(b) are calitățile, funcționalitatea, 
interoperabilitatea și alte caracteristici de 
performanță, precum accesibilitatea, 
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continuitatea și securitatea, care sunt 
normale pentru conținutul digital sau 
pentru un serviciu digital de același fel și 
pe care le-ar aștepta consumatorul în mod 
rezonabil, având în vedere natura 
conținutului digital sau a serviciului 
digital, ținând seama 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:

(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.

(c) este actualizat pentru a corespunde 
scopurilor, astfel cum s-ar putea aștepta 
consumatorul, dată fiind natura 
conținutului digital sau a serviciului 
digital.

2. Conținutul digital sau un serviciu 
digital este furnizat în conformitate cu cea 
mai recentă versiune a sa care era 
disponibilă la momentul încheierii 
contractului.

Or. en

Amendamentul 602
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea conținutului digital Integrarea conținutului digital sau a 
serviciilor digitale

Or. en
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Amendamentul 603
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 
dacă:

Or. it

Amendamentul 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 cu contractul 
dacă:

Or. en

Amendamentul 605
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 cu contractul 
dacă:

Or. en

Amendamentul 606
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul digital a fost integrat de 
furnizor sau sub răspunderea acestuia sau

(a) conținutul digital sau serviciul 
digital a fost integrat de furnizor sau sub 
răspunderea acestuia sau

Or. en

Amendamentul 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul digital a fost integrat de 
furnizor sau sub răspunderea acestuia sau

(a) conținutul digital sau serviciul 
digital a fost integrat de furnizor sau sub 
răspunderea acestuia sau

Or. en

Amendamentul 608
Marco Zullo
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Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul digital a fost integrat de 
furnizor sau sub răspunderea acestuia sau

(a) conținutul sau serviciul digital a 
fost integrat de furnizor sau sub 
răspunderea acestuia sau

Or. it

Amendamentul 609
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
6a alineatul (1) litera (b) sau ar fi trebuit 
furnizate în conformitate cu articolul 6a
alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 
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conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
litera (c) sau ar fi trebuit furnizate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

fost furnizate în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (b) sau ar fi trebuit 
furnizate în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 611
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 (1).

Or. en

Amendamentul 612
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 6 
alineatul (2).

Or. it
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Amendamentul 613
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Așadar, în aceste condiții, este obligatoriu 
ca, înainte de încheierea contractului, 
furnizorul și consumatorul să se asigure 
de compatibilitatea conținutului cu 
mediul digital al consumatorului.

Or. fr

Amendamentul 614
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Interoperabilitatea cărților în format 
digital

1. O carte în format digital furnizată pe 
termen nelimitat trebuie să fie 
interoperabilă, deci furnizată exclusiv 
într-un format deschis.

2. Dacă furnizorul utilizează măsuri 
tehnice de protecție, acesta pune 
informațiile necesare pentru 
interoperabilitate la dispoziția celorlalți 
furnizori de fișiere de tip carte în format 
digital care îi cer acest lucru.

Or. fr

Amendamentul 615
Angelika Niebler
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. În momentul în care conținutul 
digital este furnizat consumatorului, 
conținutul digital nu este afectat de niciun 
drept al unui terț care ar putea împiedica 
consumatorul să utilizeze conținutul 
digital în conformitate cu contractul, nici 
de vreun drept bazat pe proprietate 
intelectuală, astfel încât conținutul digital 
să poată fi utilizat în conformitate cu 
contractul.

Or. de

Justificare

Potrivit acestei formulări, conținutul digital ar trebui să nu fie afectat de niciun drept. Cu 
toate acestea, este suficient ca acesta să nu fie afectat de drepturile opozabile.

Amendamentul 616
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 este liber de orice restricție care 
rezultă din orice drept al unui terț, inclusiv 
de orice restricție bazată pe drepturi de
proprietate intelectuală, care l-ar putea 
împiedica pe consumator să utilizeze 
conținutul digital sau serviciul digital în 
conformitate cu contractul.

Or. en

Amendamentul 617
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Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 este liber de orice restricție care 
rezultă din orice drept al unui terț, inclusiv 
de orice restricție bazată pe drepturi de 
proprietate intelectuală, care l-ar putea 
împiedica pe consumator să utilizeze 
conținutul digital sau serviciul digital în 
conformitate cu contractul.

Or. en

Amendamentul 618
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. În momentul în care conținutul 
digital este furnizat consumatorului, 
conținutul digital trebuie să respecte 
drepturile unui terț, inclusiv pe cele bazate 
pe proprietate intelectuală.

Or. fr

Amendamentul 619
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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. În momentul în care conținutul sau 
serviciul digital este furnizat 
consumatorului, conținutul sau serviciul
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.

Or. it

Amendamentul 620
Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. În momentul în care conținutul 
digital este furnizat consumatorului, 
conținutul digital nu încalcă niciun drept al 
unui terț, nici pe cele bazate pe proprietate 
intelectuală, astfel încât conținutul digital 
să poată fi utilizat în conformitate cu 
contractul .

Or. en

Amendamentul 621
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. În momentul în care conținutul 
digital este furnizat consumatorului, 
conținutul digital nu trebuie să încalce
niciun drept al unui terț, nici pe cele bazate 
pe proprietate intelectuală, astfel încât 
conținutul digital să poată fi utilizat în 
conformitate cu contractul.
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Or. fr

Amendamentul 622
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. În momentul în care conținutul 
digital este furnizat consumatorului, 
conținutul digital trebuie să respecte toate 
drepturile unui terț, inclusiv pe cele bazate 
pe proprietate intelectuală, astfel încât 
conținutul digital să poată fi utilizat în 
conformitate cu contractul.

Or. fr

Amendamentul 623
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
conformitate cu contractul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 624
Philippe Juvin

Propunere de directivă
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Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
conformitate cu contractul.

2. În cazul în care conținutul digital 
este furnizat în decursul unei perioade de 
timp, furnizorul se asigură că, pe durata 
perioadei respective, conținutul digital 
furnizat consumatorului respectă 
drepturile unui terț, inclusiv pe cele bazate 
pe proprietate intelectuală.

Or. fr

Amendamentul 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
conformitate cu contractul.

2. În cazul în care conținutul digital 
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 drepturile care decurg din 
termenii unei licențe, care pot împiedica 
consumatorul să utilizeze conținutul 
digital sau serviciul digital în conformitate 
cu contractul.

Or. en

Amendamentul 626
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 
conformitate cu contractul.

2. În cazul în care conținutul sau 
serviciul digital este furnizat în decursul 
unei perioade de timp, furnizorul păstrează, 
pe durata perioadei respective, conținutul 
sau serviciul 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 conformitate cu 
contractul.

Or. it

Amendamentul 627
Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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 
încălcare a drepturilor unui terț, inclusiv 
cele bazate pe proprietate intelectuală, 
astfel încât conținutul digital să poată fi 
utilizat în conformitate cu contractul.

Or. en

Amendamentul 628
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care conținutul digital 
este furnizat în decursul unei perioade de 
timp, furnizorul păstrează, pe durata 
perioadei respective, conținutul digital 

2. În cazul în care conținutul digital 
este furnizat în decursul unei perioade de 
timp, furnizorul se asigură că, pe durata 
perioadei respective, conținutul digital 
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furnizat consumatorului liber de orice 
drept al unui terț, inclusiv cele bazate pe 
proprietate intelectuală, astfel încât 
conținutul digital să poată fi utilizat în 
conformitate cu contractul.

furnizat consumatorului nu încalcă 
niciunul din drepturile unui terț, inclusiv 
cele bazate pe proprietate intelectuală, 
astfel încât conținutul digital să poată fi 
utilizat în conformitate cu contractul.

Or. fr

Amendamentul 629
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
conformitate cu contractul.

2. În cazul în care conținutul digital 
este furnizat în decursul unei perioade de 
timp, furnizorul se asigură că, pe durata 
perioadei respective, conținutul digital 
furnizat consumatorului respectă 
drepturile terților, inclusiv pe cele bazate 
pe proprietate intelectuală, astfel încât 
conținutul digital să poată fi utilizat în 
conformitate cu contractul.

Or. fr

Amendamentul 630
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Negarantarea de către furnizor a 
faptului că un astfel de conținut digital 
este liber de orice drept al unui terț nu 
poate duce la rezilierea contractului în 
cazul în care consumatorul nu a fost de 
acord cu o astfel de reziliere.

Or. en
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Amendamentul 631
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Momentul relevant pentru stabilirea 
conformității cu contractul

1. Vânzătorul răspunde de orice 
neconformitate cu contractul care există 
în momentul în care:

(a) consumatorul sau un terț desemnat de 
acesta, altul decât transportatorul, intră în 
posesia fizică a conținutului sau a 
serviciului digital sau

(b) conținutul sau serviciul digital este 
predat  transportatorului ales de 
consumator, în cazul în care 
transportatorul în cauză nu a fost propus 
de către vânzător sau în cazul în care 
vânzătorul nu propune niciun mijloc de 
transport.

2. În cazurile în care bunurile au fost 
instalate de furnizor sau sub răspunderea 
acestuia, momentul în care instalarea este 
completă se consideră ca fiind cel în care 
consumatorul a intrat în posesia fizică a 
conținutului sau a serviciului digital. În 
cazul în care conținutul sau serviciul 
digital era destinat a fi instalat de către 
consumator, momentul în care se încheie 
un interval rezonabil de timp de care 
consumatorul a beneficiat pentru 
instalare, dar, în orice caz, nu mai târziu 
de 30 de zile de la data prevăzută la 
alineatul (1) este considerat ca fiind cel în 
care consumatorul a intrat în posesia 
fizică a bunurilor.

3. Orice neconformitate cu contractul 
care apare în termen de doi ani de la data 
indicată la alineatele (1) și (2) este 
considerată a fi existat deja la momentul 
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indicat la alineatele (1) și (2), cu excepția 
cazului în care aceasta este incompatibilă 
cu natura conținutului sau a serviciului 
digital ori cu natura neconformității.

Or. it

Amendamentul 632
Axel Voss, Eva Maydell

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Momentul relevant pentru stabilirea 
conformității cu contractul

Vânzătorul răspunde de orice 
neconformitate cu contractul care există 
în momentul în care:

(a) un consumator sau un terț desemnat 
de consumator, altul decât 
transportatorul, a intrat în posesia fizică a 
unui suport tangibil cu un conținut digital 
sau un serviciu digital integrat;

(b) suportul tangibil în care este integrat 
conținutul digital sau serviciul digital este 
încredințat transportatorului desemnat de 
consumator și care nu a fost propus de 
furnizor sau în cazul în care furnizorul 
nu propune niciun mijloc de transport, 
fără a aduce atingere drepturilor pe care 
le are consumatorul împotriva 
transportatorului;

(c) un consumator sau un terț în temeiul 
articolului 5 alineatul (1) a obținut 
controlul asupra conținutului digital sau 
a serviciului digital; sau

(d) serviciul digital sau conținutul digital 
a fost furnizat în conformitate cu articolul 
5, în cazurile în care nu se poate obține 
controlul asupra conținutului digital sau 
a serviciului digital.
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Or. en

Amendamentul 633
Dennis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Momentul relevant pentru stabilirea 
conformității cu contractul

1. Vânzătorul răspunde de orice 
neconformitate cu contractul care există 
în momentul în care:

(a) consumatorul sau un terț desemnat de 
consumator, altul decât transportatorul, 
intră în posesia fizică a bunurilor; sau

(b) bunurile sunt preluate de către 
transportatorul ales de consumator, în 
cazul în care transportatorul în cauză nu 
a fost propus de către vânzător.

2. În cazurile în care bunurile au fost 
instalate de vânzător sau sub răspunderea 
vânzătorului, momentul în care instalarea 
este completă se consideră ca fiind cel în 
care consumatorul a intrat în posesia 
fizică a bunurilor. În cazul în care 
bunurile erau destinate a fi instalate de 
consumator, perioada de 30 de zile se 
consideră ca fiind momentul în care 
consumatorul a intrat în posesia fizică a 
bunurilor.

Or. en

Amendamentul 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Garanții comerciale

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în 
condițiile stabilite în:

(a) informațiile precontractuale furnizate 
de vânzător, inclusiv orice declarație 
precontractuală care face parte integrantă 
din contract;

(b) publicitatea disponibilă în momentul 
sau înaintea încheierii contractului și

(c) certificatul de garanție.

2. Certificatul de garanție se pune la 
dispoziție în scris sau pe un suport durabil 
și se redactează într-un limbaj simplu și 
inteligibil. Acesta conține următoarele 
elemente:

(a) o declarație clară privind drepturile 
juridice 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 teritorial și existența oricăror 
taxe pe care consumatorul ar putea să le 
suporte pentru a beneficia de garanția 
comercială, numele și adresa garantului 
și, în cazul unei alte persoane decât 
garantul, persoana căreia îi poate fi 
adresată o reclamație și procedura prin 
care urmează să se adreseze reclamația.

Or. en

Amendamentul 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
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Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b

Garanțiile comerciale pentru durata de 
viață

1. Producătorul unui bun tehnic în care 
este integrat un conținut digital sau un 
serviciu digital garantează 
consumatorului adecvarea produsului 
pentru durata sa de viață minimă 
preconizată și indică această durată de 
viață. Perioada de timp indicată nu este 
inferioară perioadei de prescripție 
juridică a statului membru în care 
consumatorul își are reședința obișnuită 
și reflectă așteptările unui consumator 
rezonabil și obișnuit.

2. În cazul în care producătorul nu își 
îndeplinește aceste obligații în 
conformitate cu alineatul (1), acesta are 
aceleași obligații către consumator ca și 
furnizorul.

Or. en

Amendamentul 636
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Sarcina probei

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
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indicat la articolul 10 revine furnizorului.

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.

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

Or. de

Justificare

Din motive de claritate, dispozițiile prevăzute la articolele 9 și 10 ar trebui să fie unite într-un 
singur articol. Prin urmare, acest amendament trebuie să fie luat în considerare împreună cu 
amendamentul la articolul 10.

Amendamentul 637
Dennis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului 
sau vânzătorului, în cazul unui bun 
tangibil cu software integrat.
Orice neconformitate cu contractul care 
devine manifestă pe durata de viață 
preconizată a bunurilor de la data 
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indicată la articolul 8a alineatele (1) și (2) 
se presupune a fi existat deja la momentul 
indicat la articolul 10, cu excepția cazului 
în care aceasta este incompatibilă cu 
natura bunurilor sau cu natura 
neconformității.

Or. en

Amendamentul 638
Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Orice neconformitate cu contractul
care devine manifestă în termen de șase 
ani de la data indicată la articolul 10 se 
presupune a fi existat deja la momentul 
indicat la articolul 10, cu excepția cazului 
în care aceasta este incompatibilă cu 
natura bunurilor sau cu natura 
neconformității.

Or. en

Amendamentul 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului în 
cursul primelor șase luni de la momentul 
furnizării conținutului digital.

Or. en



AM\1117404RO.docx 167/173 PE599.502v02-00

RO

Amendamentul 640
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului, 
timp de șase luni de la furnizare.

Or. en

Amendamentul 641
Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine în primele 
șase luni furnizorului. 

Or. de

Amendamentul 642
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine pentru o 
perioadă de șase luni furnizorului.

Or. de
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Justificare

O sarcină a probei impusă furnizorului pentru o perioadă de șase luni pare să asigure o 
protecție adecvată a consumatorilor, dar ia în considerare, totodată, interesele furnizorului. 

Amendamentul 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Furnizorul este considerat 
responsabil în cazul în care 
neconformitatea devine aparentă în 
termen de doi ani de la momentul indicat 
la articolul 10.

Or. it

Amendamentul 644
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 
conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

1. Orice neconformitate cu contractul 
care devine manifestă în termen de șase 
luni de la momentul furnizării se 
presupune că a existat deja la momentul 
furnizării.

Or. en

Amendamentul 645
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sarcina probei în ceea ce privește 1. Sarcina probei în ceea ce privește 
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conformitatea cu contractul în termenul 
indicat la articolul 10 revine furnizorului.

furnizarea conținutului digital în 
conformitate cu articolul 5 revine 
furnizorului.

Or. en

Amendamentul 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Consumatorul este decăzut din 
drepturile prevăzute de prezenta directivă 
în cazul în care nu informează vânzătorul 
despre neconformitate în termen de două 
luni de la data la care aceasta a fost 
detectată sau ar fi putut fi detectată cu o 
diligență rezonabilă.

Or. it

Amendamentul 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care devine aparentă în 
termen de șase luni de la momentul 
indicat la articolul 10, exista deja la 
momentul livrării.

Or. it

Amendamentul 648
Angel Dzhambazki
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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. Consumatorul are 
responsabilitatea morală de a lua 
măsurile necesare și, în limita mijloacelor 
sale, de a asigura compatibilitatea 
mediului său digital, în funcție de 
cerințele indicate de furnizor.

Or. en

Justificare

Este necesară o abordare diferențiată, întrucât consumatorul trebuie să garanteze, în egală 
măsură, interoperabilitatea tehnică în ceea ce privește mediul său digital, la care furnizorul 
nu are acces și despre care nu are nici cunoștințe prealabile, dat fiind că furnizorul a furnizat 
în mod legal consumatorului toate informațiile necesare referitoare la interoperabilitate și la 
cerințele tehnice.

Amendamentul 649
Julia Reda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 
într-un mod ușor de înțeles.
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Or. en

Amendamentul 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 furnizorul 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 furnizorul a informat consumatorul 
cu privire la aceste cerințe, înainte de 
încheierea contractului.

Or. en

Amendamentul 651
Axel Voss, Eva Paunova

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 furnizorul 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 furnizorul a informat consumatorul 
cu privire la aceste cerințe, înainte de 
încheierea contractului.

Or. en

Amendamentul 652
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Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 furnizorul demonstrează că mediul 
digital al consumatorului nu este 
compatibil cu cerințele de interoperabilitate 
și alte cerințe tehnice ale conținutului sau 
ale serviciului digital și în cazul în care 
furnizorul a informat consumatorul cu 
privire la aceste cerințe, înainte de 
încheierea contractului.

Or. it

Amendamentul 653
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 furnizorul demonstrează că mediul 
digital al consumatorului nu este 
compatibil cu cerințele tehnice ale 
conținutului digital și în cazul în care 
furnizorul a informat consumatorul cu 
privire la aceste cerințe, înainte de 
încheierea contractului.

Or. fr

Amendamentul 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 (1b) 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.

Or. it
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