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Amendamentul  252 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

nejustificate bazate, în mod direct sau 

indirect, pe cetățenia sau naționalitatea ori 

domiciliul consumatorilor și prin 

definirea situațiilor în care tratamentul 

diferențiat nu se poate justifica în temeiul 

articolului 20 alineatul (2) din Directiva 

2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

nejustificate bazate, în mod direct sau 

indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților și prin 

definirea situațiilor în care tratamentul 

diferențiat nu se poate justifica în temeiul 

articolului 20 alineatul (2) din Directiva 

2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul, 

localizarea temporară ori sediul clienților 

și de a completa articolul 20 din Directiva 

2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne și de a realiza un nivel 

ridicat de protecție a consumatorului prin 

prevenirea discriminării bazate, în mod 

direct sau indirect, pe cetățenia sau 

naționalitatea ori domiciliul 

consumatorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

nejustificate bazate, în mod direct sau 

indirect, pe cetățenia sau naționalitatea ori 

domiciliul consumatorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori 

sediul clienților. 

1. Obiectivul prezentului regulament 

este de a contribui la buna funcționare a 

pieței interne prin prevenirea discriminării 

bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul, 

localizarea temporară ori sediul clienților. 

Or. en 

 

Amendamentul  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Prezentul regulament nu poate 

restricționa libertatea de a desfășura o 

activitate comercială și libertatea 

contractuală prevăzute la articolul 16 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Or. de 
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Amendamentul  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezentul regulament se aplică 

situațiilor următoare: 

2. Prezentul regulament nu se aplică 

situațiilor pur interne, în care toate 

elementele relevante ale tranzacției se 

limitează la un singur stat membru. 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Virginie Rozière 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezentul regulament se aplică 

situațiilor următoare: 

2. Prezentul regulament se aplică 

situațiilor următoare: 

Or. fr 

 

Amendamentul  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul 

vinde bunuri, prestează servicii sau 

intenționează să întreprindă aceste 

acțiuni într-un alt stat membru decât cel 

în care clientul își are domiciliul sau 

sediul; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  262 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care consumatorul își 

are domiciliul; 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care consumatorul își 

are domiciliul; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care consumatorul își 

are domiciliul; 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul; 

(a) în cazul în care comerciantul sau 

furnizorul vinde bunuri, prestează servicii 

sau intenționează să întreprindă aceste 

acțiuni într-un alt stat membru decât cel în 

care clientul își are domiciliul sau sediul; 

Or. en 

 

Amendamentul  266 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat 

membru decât cel în care clientul își are 

domiciliul, localizarea temporară sau 

sediul; 

Or. en 
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Amendamentul  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care comerciantul 

vinde bunuri, prestează servicii sau 

intenționează să întreprindă aceste 

acțiuni în același stat membru ca cel în 

care clientul își are domiciliul sau sediul, 

dar clientul deține cetățenia sau 

naționalitatea unui alt stat membru; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul, dar clientul deține 

cetățenia sau naționalitatea unui alt stat 

membru; 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni într-un stat 

membru, iar consumatorul deține cetățenia 

sau naționalitatea unui alt stat membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 



 

PE599.759v01-00 10/92 AM\1117512RO.docxx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul, dar clientul deține 

cetățenia sau naționalitatea unui alt stat 

membru; 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care consumatorul își are 

domiciliul, dar consumatorul deține 

cetățenia sau naționalitatea unui alt stat 

membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul, dar clientul deține 

cetățenia sau naționalitatea unui alt stat 

membru; 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care consumatorul își are 

domiciliul, dar deține cetățenia sau 

naționalitatea unui alt stat membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  271 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri, prestează servicii sau intenționează 

să întreprindă aceste acțiuni în același stat 

membru ca cel în care clientul își are 

domiciliul sau sediul, dar clientul deține 

cetățenia sau naționalitatea unui alt stat 

(b) în cazul în care comerciantul sau 

furnizorul vinde bunuri, prestează servicii 

sau intenționează să întreprindă aceste 

acțiuni în același stat membru ca cel în care 

clientul își are domiciliul sau sediul, dar 

clientul deține cetățenia sau naționalitatea 
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membru; unui alt stat membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul 

vinde bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste 

acțiuni într-un stat membru în care 

clientul se află temporar, fără a-și avea 

domiciliul sau sediul în statul membru 

respectiv. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care clientul se află 

temporar, fără a-și avea domiciliul sau 

sediul în statul membru respectiv. 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care consumatorul 

se află temporar, fără a-și avea domiciliul 

în statul membru respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care clientul se află 

temporar, fără a-și avea domiciliul sau 

sediul în statul membru respectiv. 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care consumatorul 

se află temporar, fără a-și avea domiciliul 

în statul membru respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care clientul se află 

temporar, fără a-și avea domiciliul sau 

sediul în statul membru respectiv. 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care consumatorul 

se află temporar, fără a-și avea domiciliul 

în statul membru respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  276 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri sau prestează servicii ori 

intenționează să întreprindă aceste acțiuni 

într-un stat membru în care clientul se află 

temporar, fără a-și avea domiciliul sau 

sediul în statul membru respectiv. 

(c) în cazul în care comerciantul sau 

furnizorul vinde bunuri sau prestează 

servicii ori intenționează să întreprindă 

aceste acțiuni într-un stat membru în care 

clientul se află temporar, fără a-și avea 

domiciliul sau sediul în statul membru 
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respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament nu 

determină o obligație pentru comerciant 

ca acesta să acopere costurile 

suplimentare în cazul în care 

consumatorul își exercită dreptul de 

retragere în temeiul 

Directivei 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. Costurile 

necesare pentru a face ca bunurile să fie 

în conformitate nu includ costurile 

poștale sau de transport, suplimentare 

față de cele necesare pentru livrarea 

bunurilor astfel cum se specifică în 

condițiile generale de acces sau în cele 

convenite. 

 ___________ 

 1a Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a 

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

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament nu 

determină o obligație pentru comerciant 

ca acesta să acopere costurile 

suplimentare în cazul în care 

consumatorul își exercită dreptul de 

retragere în temeiul 

Directivei 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. Costurile 

necesare pentru a face ca bunurile să fie 

în conformitate nu includ costurile 

poștale sau de transport, suplimentare 

față de cele necesare pentru livrarea 

bunurilor astfel cum se specifică în 

condițiile generale de acces sau în cele 

convenite. 

 _______________ 

 1a Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a 

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

Or. en 

 

Amendamentul  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament nu se aplică 

situațiilor pur interne care nu au 

elemente de extraneitate. 
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Or. en 

 

Amendamentul  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE. 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) literele (a), (b), (c), (e), (f), 

(h), (i), (j), (k) și (l) din Directiva 

2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE. 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE, cu 

excepția celor menționate la articolul 2 

alineatul (2) litera (g) din Directiva 

2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  282 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE. 

3. Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE și 

activităților din situații pur interne, în 

care toate elementele relevante ale 

vânzării de bunuri sau servicii sunt 

limitate la teritoriul unui singur stat 

membru, iar consumatorul deține 

cetățenia sau naționalitatea aceluiași stat 

membru. 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Prezentul regulament nu aduce 

atingere normelor aplicabile privind 

drepturile de autor și drepturile conexe, în 

special Directivei 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a. 

 _______________ 

 1a Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 

2001 privind armonizarea anumitor 

aspecte ale drepturilor de autor și 

drepturilor conexe în societatea 

informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 

10). 

Or. en 

 

Amendamentul  284 

Anneleen Van Bossuyt 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prezentul regulament nu aduce 

atingere normelor aplicabile în domeniul 

drepturilor de autor și al drepturilor 

conexe, în special normelor prevăzute în 

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. 

 _______________ 

 1a Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 

2001 privind armonizarea anumitor 

aspecte ale drepturilor de autor și 

drepturilor conexe în societatea 

informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 

10). 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prezentul regulament nu aduce 

atingere normelor aplicabile în domeniul 

drepturilor de autor și al drepturilor 

conexe, în special normelor prevăzute în 

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. 

 _______________ 

 1a Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 

2001 privind armonizarea anumitor 

aspecte ale drepturilor de autor și 

drepturilor conexe în societatea 

informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 

10). 
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Or. en 

 

Amendamentul  286 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prezentul regulament nu aduce 

atingere normelor aplicabile în domeniul 

drepturilor de autor și al drepturilor 

conexe. 

Or. en 

 

Amendamentul  287 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în 

sensul că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită 

sau domiciliul în sensul articolului 6 

alineatul (1) literei (b) din Regulamentul 

(CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1215/2012. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă și comercială. 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Antanas Guoga 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. Atunci când un comerciant 

acționează în conformitate cu articolele 3, 

4 și 5 din prezentul regulament nu se 

consideră, exclusiv pe baza acestor 

motive, că acesta își direcționează în mod 

concret activitatea către un alt stat 

membru în care consumatorul își are 

reședința. 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 
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593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. În particular, în situația în 

care un comerciant acționează conform 

articolelor 3,4 si 5 și, indiferent de 

naționalitatea sa sau locul de reședință 

sau sediu, nu blochează sau limitează 

accesul la interfețele sale online, nu 

redirecționează clienții către o altă 

versiune a interfeței online care este 

diferită de interfața online pe care clienții 

au accesat-o prima dată, exceptând 

situația în care consumatorul și-a dat 

explicit consimțământul pentru o 

asemenea redirecționare, în care nu 

aplică condiții generale diferite la 

accesarea bunurilor sau la prestarea 

serviciilor în situațiile prevăzute în 

prezentul regulament, sau în care 

comercianții acceptă instrumente de plată 

emise în alte state membre în mod 

nediscriminatoriu, acel comerciant nu 

este considerat, doar în baza acelor 

motive, ca redirecționând activitățile sale 

către alt stat membru unde consumatorul 

are reședința obișnuită sau domiciliul. Cu 

toate acestea, trebuie evaluat de la caz la 

caz dacă există elemente adiționale care 

depășesc simpla respectare a prevederilor 

obligatorii și dacă ele constituie indicii 

prin care se poate concluziona că 

comerciantul a intenționat direcționarea 

activității sale către statul membru în care 

consumatorul are reședința obișnuită sau 

domiciliul. 

Or. ro 

 

Amendamentul  290 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 5. Prezentul regulament nu aduce 
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atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. În special, în cazul în care, în 

temeiul articolelor 3, 4 și 5 din prezentul 

regulament, un comerciant le oferă 

clienților din toate statele membre acces 

nediscriminatoriu la interfața sa online 

sau în cazul în care un comerciant nu 

redirecționează clienții către o versiune a 

interfeței sale online care este diferită de 

interfața online pe care clientul a încercat 

să o acceseze inițial sau în cazul în care 

comerciantul nu aplică clauze și condiții 

de acces diferite atunci când vinde bunuri 

sau prestează servicii în situațiile 

prevăzute în prezentul regulament ori în 

cazul în care comerciantul acceptă 

instrumentele de plată ale unui alt stat 

membru în mod nediscriminatoriu, nu se 

poate considera că respectivul comerciant 

își direcționează activitățile către statele 

membre în care clientul își are reședința 

obișnuită sau domiciliul, cu excepția 

cazului în care a demonstrat o intenție 

clară de a-și direcționa activitățile către 

statul membru respectiv. 

Or. it 

 

Amendamentul  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 5. Prezentul regulament nu aduce 
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atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

atingere legislației Uniunii referitoare la 

cooperarea judiciară în materie civilă. 

Respectarea prezentului regulament nu 

trebuie interpretată în sensul că un 

comerciant își direcționează activitatea 

către statul membru în care consumatorul 

își are reședința obișnuită sau domiciliul în 

sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) 

din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al 

articolului 17 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În 

special, atunci când un comerciant care 

acționează în conformitate cu articolele 3, 

4 și 5 nu blochează sau nu limitează 

accesul clienților la interfața sa online, nu 

își redirecționează clienții către o versiune 

a interfeței lor online care este diferită de 

cea a interfeței online la care clientul a 

încercat inițial să aibă acces, oricare ar fi 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul 

sau sediul acestora, nu aplică condiții 

generale de acces diferite atunci când 

vinde bunuri sau furnizează servicii în 

situațiile prevăzute în prezentul 

regulament sau atunci când comerciantul 

acceptă instrumente de plată emise într-

un alt stat membru în mod 

nediscriminatoriu, nu se consideră, 

exclusiv pe baza acestor motive, că 

respectivul comerciant își direcționează 

activitățile către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită 

sau domiciliul. 

 [Acest amendament ar trebui să devină 

caduc dacă este adoptată propunerea 

pentru articolul 4 alineatul (3) litera (b) 

(nouă)] 

Or. en 

 

Amendamentul  292 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere legislației Uniunii referitoare la 

cooperarea judiciară în materie civilă. 

Respectarea prezentului regulament nu 

trebuie interpretată în sensul că un 

comerciant își direcționează activitatea 

către statul membru în care consumatorul 

își are reședința obișnuită sau domiciliul în 

sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) 

din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al 

articolului 17 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În 

special, atunci când un comerciant care 

acționează în conformitate cu articolele 3, 

4 și 5 nu blochează sau nu limitează 

accesul clienților la interfața sa online, nu 

își redirecționează clienții către o versiune 

a interfeței lor online care este diferită de 

cea a interfeței online la care clientul a 

încercat inițial să aibă acces, oricare ar fi 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul, 

localizarea temporară sau sediul acestora, 

nu aplică condiții generale de acces 

diferite atunci când vinde bunuri sau 

furnizează servicii în situațiile prevăzute 

în prezentul regulament sau atunci când 

comerciantul acceptă instrumente de 

plată emise într-un alt stat membru în 

mod nediscriminatoriu, nu se consideră, 

exclusiv pe baza acestor motive, că 

respectivul comerciant își direcționează 

activitățile către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită 

sau domiciliul. 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere legislației aplicabile a Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Simpla respectare a 

prezentului regulament nu trebuie 

interpretată în sensul că un comerciant își 

direcționează activitatea către statul 

membru în care consumatorul își are 

reședința obișnuită sau domiciliul în sensul 

articolului 6 alineatul (1) literei (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al 

articolului 17 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În 

special, atunci când un comerciant care 

acționează în conformitate cu articolele 3, 

4 și 5 nu blochează sau nu limitează 

accesul consumatorului la interfața sa 

online, nu îl redirecționează către o 

versiune a interfeței sale online diferită de 

cea la care consumatorul a încercat inițial 

să aibă acces, oricare ar fi cetățenia sau 

naționalitatea ori domiciliul acestuia, nu 

aplică condiții generale de acces diferite 

în situațiile prevăzute în prezentul 

regulament, nu se consideră, exclusiv pe 

baza acestor motive, că respectivul 

comerciant își direcționează activitățile 

către statul membru în care consumatorul 

își are reședința obișnuită sau domiciliul. 

Or. en 

 

Amendamentul  294 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 
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regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită 

sau domiciliul în sensul articolului 6 

alineatul (1) literei (b) din Regulamentul 

(CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1215/2012. 

regulament și, în special, activitățile 

comercianților desfășurate în 

conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din 

prezentul regulament nu trebuie 

interpretate în sensul că un comerciant își 

direcționează activitatea către abordarea 

consumatorilor individuali din statul 

membru în care consumatorul își are 

reședința obișnuită în sensul articolului 6 

alineatul (1) literei (b) din Regulamentul 

(CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1215/2012, în situațiile în care nu 

blochează sau nu limitează accesul 

consumatorilor la interfața sa online, nu 

redirecționează consumatorii către o 

versiune diferită a interfeței sale online și 

nu aplică condiții generale de acces sau 

tarifare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Respectarea prezentului 

regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012. 

5. Prezentul regulament nu aduce 

atingere actelor din legislația Uniunii 

referitoare la cooperarea judiciară în 

materie civilă. Simpla respectare a 

articolelor 3, 4 și 5 din prezentul 
regulament nu trebuie interpretată în sensul 

că un comerciant își direcționează 

activitatea către statul membru în care 

consumatorul își are reședința obișnuită sau 

domiciliul în sensul articolului 6 alineatul 

(1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012, cu excepția situației în care 

existența altor elemente suplimentare 

indică faptul că comerciantul își 

direcționează activitatea comercială sau 
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profesională către statul membru 

respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Micii comercianți și 

microîntreprinderile nu trebuie să verifice 

locul în care se află consumatorii către 

care doresc să își direcționeze vânzările. 

Atunci când un comerciant are obligația 

de a încheia contracte cu consumatori 

care au reședința într-o țară care nu este 

vizată de către comerciant, este necesar să 

se garanteze aplicarea legislației din țara 

comerciantului. 

Or. en 

Justificare 

Securitate juridică pentru IMM-uri. 

 

Amendamentul  297 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În măsura în care dispozițiile 

prezentului regulament sunt contrare 

dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din 

Directiva 2006/123/CE, dispozițiile 

prezentului regulament prevalează. 

6. În măsura în care dispozițiile 

prezentului regulament sunt contrare 

dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din 

Directiva 2006/123/CE, dispozițiile și 

obligațiile specifice comercianților 

prevăzute în prezentul regulament 

prevalează. 
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Or. en 

 

Amendamentul  298 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Domeniul de aplicare 

 1.  Prezentul regulament nu se aplică 

situațiilor de natură strict internă, în care 

toate activitățile se limitează, în toate 

privințele, la un singur stat membru. 

 2.  Prezentul regulament nu se aplică 

activităților menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE. 

 3.  Prezentul regulament nu aduce 

atingere normelor aplicabile în materie de 

fiscalitate. 

 4.  În măsura în care dispozițiile 

prezentului regulament sunt contrare 

dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) 

din Directiva 2006/123/CE, dispozițiile 

prezentului regulament prevalează. 

 5.  Prezentul regulament nu ar trebui 

să determine pentru comerciant obligația 

ca acesta să acopere costurile 

suplimentare în cazul în care 

consumatorul își exercită dreptul de 

retragere în temeiul 

Directivei 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. Costurile 

necesare pentru a face ca bunurile să fie 

în conformitate nu includ costurile 

poștale sau de transport, suplimentare 

față de cele necesare pentru livrarea 

bunurilor astfel cum se specifică în 

condițiile generale de acces sau în cele 

convenite. 

 _______________ 
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 1a Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a 

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

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau 

își are domiciliul ori sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun 

sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri 

decât revânzarea; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau 

își are domiciliul ori sediul într-un stat 

eliminat 
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membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun 

sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri 

decât revânzarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Antanas Guoga 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau 

își are domiciliul ori sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun 

sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri 

decât revânzarea; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau își 

are domiciliul ori sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun sau 

un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât 

revânzarea; 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau își 

are domiciliul ori sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează, în 

condiții generale de acces, un bun sau un 

serviciu în Uniune, exclusiv pentru 

utilizare finală și nu pentru revânzare, 

închiriere, transformare sau prelucrare la 

scară comercială; 
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Or. en 

 

Amendamentul  303 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau își 

are domiciliul ori sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun sau 

un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât 

revânzarea; 

(c) „client” înseamnă un consumator 

sau o întreprindere care deține cetățenia 

sau naționalitatea unui stat membru sau își 

are domiciliul sau sediul într-un stat 

membru și care intenționează să 

achiziționeze sau achiziționează un bun sau 

un serviciu în Uniune; 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii nu vor putea profita de beneficiile eliminării practicilor nejustificate de 

geoblocare dacă nu este acoperit întregul lanț de aprovizionare. 

 

Amendamentul  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile de 

vânzare, care reglementează accesul 

clienților la bunuri sau servicii oferite spre 

vânzare de către un comerciant, care sunt 

stabilite, aplicate și puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia și care se aplică în lipsa 

unui acord între comerciant și client care a 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile nete 

de vânzare, care reglementează accesul 

consumatorilor la bunuri sau servicii 

oferite spre vânzare de către un comerciant, 

care sunt stabilite, aplicate și puse la 

dispoziția publicului larg de către 

comerciant sau în contul acestuia și care se 

aplică în lipsa unui acord între comerciant 

și consumator care a făcut obiectul unei 
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făcut obiectul unei negocieri individuale; negocieri individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile de 

vânzare, care reglementează accesul 

clienților la bunuri sau servicii oferite spre 

vânzare de către un comerciant, care sunt 

stabilite, aplicate și puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia și care se aplică în lipsa 

unui acord între comerciant și client care a 

făcut obiectul unei negocieri individuale; 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile de 

vânzare, care reglementează accesul 

consumatorilor la bunuri sau servicii 

oferite spre vânzare de către un comerciant, 

care sunt stabilite, aplicate și puse la 

dispoziția publicului larg de către 

comerciant sau în contul acestuia și care se 

aplică în lipsa unui acord între comerciant 

și consumator care a făcut obiectul unei 

negocieri individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile de 

vânzare, care reglementează accesul 

clienților la bunuri sau servicii oferite spre 

vânzare de către un comerciant, care sunt 

stabilite, aplicate și puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia și care se aplică în lipsa 

unui acord între comerciant și client care a 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile nete 

de vânzare, cerințele bazate pe prefixe 

telefonice, care reglementează accesul 

clienților la bunuri sau servicii oferite spre 

vânzare de către un comerciant, care sunt 

stabilite, aplicate și puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia și care se aplică în lipsa 
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făcut obiectul unei negocieri individuale; unui acord între comerciant și client care a 

făcut obiectul unei negocieri individuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) „bunuri” înseamnă orice obiect 

corporal mobil, cu excepția obiectelor 

vândute prin executare silită sau altfel, prin 

autoritatea legii; apa, gazul și energia 

electrică sunt considerate „bunuri” în 

sensul prezentului regulament atunci 

când acestea sunt puse în vânzare în 

volum limitat sau în cantitate fixă; 

(e) „bunuri” înseamnă orice obiect 

corporal mobil, cu excepția obiectelor 

vândute prin executare silită sau altfel, prin 

autoritatea legii; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Antanas Guoga 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) „bunuri” înseamnă orice obiect 

corporal mobil, cu excepția obiectelor 

vândute prin executare silită sau altfel, prin 

autoritatea legii; apa, gazul și energia 

electrică sunt considerate „bunuri” în 

sensul prezentului regulament atunci 

când acestea sunt puse în vânzare în 

volum limitat sau în cantitate fixă; 

(e) „bunuri” înseamnă orice obiect 

corporal mobil, cu excepția obiectelor 

vândute prin executare silită sau altfel, prin 

autoritatea legii; 

Or. en 
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Amendamentul  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații, exploatat de către un comerciant 

sau în contul acestuia pentru a le oferi 

clienților acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o 

tranzacție comercială ce are drept obiect 

bunurile sau serviciile în cauză; 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet sau o 

parte a unui site internet și aplicații, 

exploatat de către un comerciant sau în 

contul acestuia pentru a îi oferi 

consumatorului acces la bunurile sau 

serviciile comerciantului în vederea 

participării la o tranzacție comercială ce 

are drept obiect bunurile sau serviciile în 

cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații, exploatat de către un comerciant 

sau în contul acestuia pentru a le oferi 

clienților acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o 

tranzacție comercială ce are drept obiect 

bunurile sau serviciile în cauză; 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații, exploatat de către un comerciant 

sau în contul acestuia pentru a le oferi 

consumatorilor acces la bunurile sau 

serviciile comerciantului în vederea 

participării la o tranzacție comercială ce 

are drept obiect bunurile sau serviciile în 

cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații, exploatat de către un comerciant 

sau în contul acestuia pentru a le oferi 

clienților acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o 

tranzacție comercială ce are drept obiect 

bunurile sau serviciile în cauză; 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet sau o 

parte a unui site internet și aplicații, 

exploatat de către un comerciant sau în 

contul acestuia pentru a le oferi clienților 

acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o 

tranzacție comercială ce are drept obiect 

bunurile sau serviciile în cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații, exploatat de către un comerciant 

sau în contul acestuia pentru a le oferi 

clienților acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o 

tranzacție comercială ce are drept obiect 

bunurile sau serviciile în cauză; 

(f) „interfață online” înseamnă orice 

software, inclusiv un site internet și 

aplicații software, exploatat de către un 

comerciant sau în contul acestuia pentru a 

le oferi clienților acces la bunurile sau 

serviciile comerciantului în vederea 

participării la o tranzacție comercială ce 

are drept obiect bunurile sau serviciile în 

cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera ha (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha)  „furnizor” înseamnă orice 

persoană fizică sau juridică care 

furnizează bunuri sau servicii. 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

1. Comercianții nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

consumatorului la interfața lor online din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea consumatorului sau de 

domiciliul acestuia. 

Or. en 



 

PE599.759v01-00 36/92 AM\1117512RO.docxx 

RO 

 

Amendamentul  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

1. Comerciantul nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

consumatorilor la interfața lor online din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea consumatorului sau de 

domiciliul acestuia. 

Or. en 

 

Amendamentul  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

1. Un comerciant și o piață online nu 

blochează și nu limitează, prin utilizarea de 

măsuri tehnologice sau în alte moduri, 

accesul clienților la interfața lor online din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul, 

localizarea temporară ori sediul acestuia. 

Or. en 

Justificare 

Pe baza amendamentului prezentat de raportor, păstrând totodată în text definiția noțiunii de 

„client” 
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Amendamentul  318 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

1. Comercianți nu blochează și nu 

limitează, prin utilizarea de măsuri 

tehnologice sau în alte moduri, accesul 

clienților la interfața lor online din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul, localizarea 

temporară ori sediul acestuia. 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

Comerciantul nu redirecționează 

consumatorul către o versiune a interfeței 

sale online care este diferită de cea a 

interfeței online la care consumatorul a 

încercat să aibă acces și care, prin structura 

sa, prin limba utilizată sau ca urmare a 

altor caracteristici, este destinată în mod 

expres consumatorilor de o anumită 

cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit 

domiciliu, cu excepția cazului în care 

consumatorul își dă consimțământul 

explicit înainte de o astfel de 

redirecționare. 

Or. en 
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Amendamentul  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

Comercianții nu redirecționează 

consumatorii, din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

către o versiune a interfeței lor online care 

este diferită de cea a interfeței online la 

care clientul a încercat să aibă acces și 

care, prin structura sa, prin limba utilizată 

sau ca urmare a altor caracteristici, este 

destinată în mod expres clienților de o 

anumită cetățenie sau naționalitate sau cu 

un anumit domiciliu, cu excepția cazului în 

care consumatorul își dă consimțământul 

explicit înainte de o astfel de 

redirecționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

Comercianții nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul, 

localizarea temporară ori sediul acestuia, 

către o versiune a interfeței lor online care 

este diferită de cea a interfeței online la 

care clientul a încercat inițial să aibă acces 

și care, prin structura sa, prin limba 

utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, 

este destinată în mod expres clienților de o 

anumită cetățenie sau naționalitate sau cu 

un anumit domiciliu, localizare temporară 



 

AM\1117512RO.docxx 39/92 PE599.759v01-00 

 RO 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul și-a dat consimțământul explicit 

pentru o astfel de redirecționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  322 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

Comercianții nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu ori cu o anumită localizare 

temporară, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  323 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

Comercianți nu redirecționează clienții, din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 
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a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă prima dată acces și care, prin 

structura sa, prin limba utilizată sau ca 

urmare a altor caracteristici, este destinată 

în mod expres clienților de o anumită 

cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit 

domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în 

care clientul și-a dat consimțământul 

explicit înainte de o astfel de 

redirecționare. 

Or. ro 

 

Amendamentul  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comercianți nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

să aibă acces și care, prin structura sa, prin 

limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres 

clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

Comercianții nu redirecționează clienții, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul acestuia, către o versiune a 

interfeței lor online care este diferită de cea 

a interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces și care, prin structura 

sa, prin limba utilizată sau ca urmare a 

altor caracteristici, este destinată în mod 

expres clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu 

sau sediu, cu excepția cazului în care 

comerciantul i-a furnizat consumatorului 

informații clare legate de o astfel de 

redirecționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Renato Soru 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care comerciantul îi permite 

consumatorului să își exprime o 

preferință explicită pe un cont personal 

care poate fi modificată în orice moment 

de către consumator, comerciantului i se 

permite să redirecționeze în mod 

sistematic consumatorul către o anumită 

pagină de destinație, permițând totodată 

accesul simplu și clar la interfața online 

pe care consumatorul a încercat să o 

acceseze inițial. 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală a interfeței 

online. 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea interfeței online pe 

care a dorit să o acceseze inițial. 

Or. it 

 

Amendamentul  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit 
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clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală a interfeței 

online. 

prealabil al consumatorului, acesta 

continuă să aibă acces cu ușurință la 

versiunea interfeței online la care 

consumatorul a încercat inițial să aibă 

acces. 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală a interfeței 

online. 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

consumatorului, acesta continuă să aibă 

acces cu ușurință la versiunea originală a 

interfeței online. 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală a interfeței 

online. 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea interfeței online la 

care consumatorul a încercat inițial să 

aibă acces. 

Or. en 

 

Amendamentul  330 

Maria Grapini 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală a interfeței 

online. 

În cazul în care o astfel de redirecționare 

are loc cu consimțământul explicit al 

clientului, acesta continuă să aibă acces cu 

ușurință la versiunea originală accesată 

prima dată a interfeței online. 

Or. ro 

 

Amendamentul  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea care vizează anumiți 

clienți sau clienți din anumite teritorii este 

necesară pentru a asigura respectarea unei 

cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii 

sau de legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. 

3. Interdicțiile prevăzute la 

alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în 

care blocarea sau limitarea accesului 

consumatorului la interfața online a 

comerciantului ori redirecționarea este 

necesară pentru ca un comerciant să 

respecte o cerință legală prevăzută de 

dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor 

membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 
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(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea care vizează anumiți clienți 

sau clienți din anumite teritorii este 

necesară pentru a asigura respectarea unei 

cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii 

sau de legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea care vizează un anumit 

grup de consumatori sau consumatori din 

anumite teritorii este necesară pentru a 

asigura respectarea unei cerințe legale 

prevăzute de dreptul Uniunii sau de 

legislațiile statelor membre în conformitate 

cu dreptul Uniunii, care se aplică 

activităților comerciantului. 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea care vizează anumiți clienți 

sau clienți din anumite teritorii este 

necesară pentru a asigura respectarea unei 

cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii 

sau de legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea care vizează anumiți 

consumatori sau consumatori din anumite 

teritorii este necesară pentru a asigura 

respectarea unei cerințe legale prevăzute de 

dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor 

membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea, limitarea accesului ori 

3. Interdicțiile prevăzute la alineatele 

(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 

blocarea ori limitarea accesului clienților 
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redirecționarea care vizează anumiți clienți 

sau clienți din anumite teritorii este 

necesară pentru a asigura respectarea unei 

cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii 

sau de legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. 

la interfața online a comerciantului ori 

redirecționarea care vizează anumiți clienți 

sau clienți din anumite teritorii este 

necesară pentru a asigura respectarea unei 

cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii 

sau de legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii, ce se 

aplică activității comerciantului. 

Or. ro 

 

Amendamentul  335 

Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a 

interfeței online în conformitate cu 

alineatul (4), comerciantul oferă o 

justificare clară. Această justificare este 

prezentată în limba interfeței online la 

care clientul a încercat inițial să aibă 

acces. 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a 

interfeței online în conformitate cu 

eliminat 
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alineatul (4), comerciantul oferă o 

justificare clară. Această justificare este 

prezentată în limba interfeței online la 

care clientul a încercat inițial să aibă 

acces. 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. Justificarea poate fi 

prezentată în termenii și condițiile sale 

generale. 

Or. en 

 

Amendamentul  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul 

consumatorilor la o interfață online sau 

redirecționează clienții către o versiune 

diferită a interfeței online în conformitate 

cu alineatul (3), comerciantul oferă o 

justificare clară și explicații 
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interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

consumatorului. Această justificare este 

prezentată în limba interfeței online la care 

clientul a încercat inițial să aibă acces. 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

4. În cazul în care comerciantul 

blochează sau limitează accesul 

consumatorului la o interfață online sau 

redirecționează consumatorul către o 

versiune diferită a interfeței online în 

conformitate cu alineatul (4), comerciantul 

oferă o justificare clară și explicită. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care consumatorul a 

încercat inițial să aibă acces. 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Renato Soru 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. În cazul în care un 
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consumator accesează un cont personal 

pe site-ul internet al comerciantului, 

justificarea este evidențiată la prima vizită 

și rămâne disponibilă consumatorului. 

Or. en 

 

Amendamentul  341 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o justificare clară. 

Această justificare este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

4. În cazul în care un comerciant 

blochează sau limitează accesul clienților 

la o interfață online sau redirecționează 

clienții către o versiune diferită a interfeței 

online în conformitate cu alineatul (4), 

comerciantul oferă o explicație clară. 

Această explicație este prezentată în limba 

interfeței online la care clientul a încercat 

inițial să aibă acces. 

Or. it 

 

Amendamentul  342 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Un comerciant nu este obligat să 

comunice cu un consumator într-o altă 

limbă decât cea utilizată în versiunea 

lingvistică a interfeței online a 

comerciantului prin intermediul căreia 

consumatorul a achiziționat un produs. 

Or. de 
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Justificare 

În cazul în care un consumator achiziționează un produs utilizând o anumită versiune 

lingvistică a unui site web, acesta nu îi poate solicita comerciantului să comunice într-o altă 

limbă. 

 

Amendamentul  343 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Comisia și statele membre pun la 

dispoziție o listă obligatorie, ușor de 

înțeles și de accesat, care să conțină 

cerințele legale menționate la alineatul 

(3), în toate versiunile lingvistice. 

Or. de 

Justificare 

Ar fi disproporționat dacă fiecare comerciant online ar trebui să se ocupe de toate cerințele 

legale ale UE și la nivel național din toate statele membre, ceea ce ar putea justifica blocarea 

accesului pentru anumite produse. Ar trebui elaborată o listă cu aceste informații, care să fie 

pusă la dispoziție de către Comisie și de către statele membre. 

 

Amendamentul  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. În cazurile definite la prezentul 

articol 4 alineatul (1) literele (a)-(c), 

comercianții nu aplică bunurilor sau 

serviciilor lor condiții generale de acces 

care diferă din motive legate de cetățenia 

sau naționalitatea clientului sau de 

domiciliul ori sediul acestuia. Prezentul 

regulament nu poate restricționa 

libertatea de a desfășura o activitate 
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comercială și libertatea contractuală 

prevăzute la articolul 16 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Libertatea contractuală a 

furnizorilor nu poate deveni o obligație 

contractuală față de consumatori, inclusiv 

o obligație de livrare. Această dispoziție se 

aplică și în cazurile definite la articolul 4 

alineatul (1) literele (a)-(c). 

Or. de 

 

Amendamentul  345 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Comercianții și piața online nu 

aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții 

generale de acces care diferă din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

în următoarele situații: 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

în cazul în care: 

Or. en 
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Amendamentul  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Comerciantul nu aplică bunurilor 

sau serviciilor sale condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

în următoarele situații: 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Un comerciant nu aplică bunurilor 

sau serviciilor sale condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul, localizarea temporară ori 

sediul acestuia, în următoarele situații în 

care clientul dorește: 

Or. en 

Justificare 

Pe baza amendamentului prezentat de raportor, păstrând totodată în text definiția noțiunii de 

„client” 

 

Amendamentul  349 

Dennis de Jong 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

situațiile în care clientul dorește să: 

Or. en 

 

Amendamentul  350 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul ori sediul acestuia, în 

următoarele situații: 

1. Comercianții nu aplică bunurilor 

sau serviciilor lor condiții generale de 

acces care diferă din motive legate de 

cetățenia sau naționalitatea clientului sau 

de domiciliul, localizarea temporară ori 

sediul acestuia, în următoarele situații: 

Or. en 

 

Amendamentul  351 

Biljana Borzan 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului nu 

este efectuată nici de către comerciant, nici 

în contul său; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului nu 

este efectuată nici de către comerciant, nici 

în contul său. În situațiile în care 
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comerciantul efectuează livrări 

transfrontaliere, diferențele dintre 

prețurile de livrare pentru consumatorii 

care au cetățenii sau naționalități și 

domicilii sau sedii diferite sunt 

transparente și se bazează, în principal, pe 

costul real de livrare; 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul 

vinde bunuri a căror livrare 

transfrontalieră în statul membru de 

domiciliu al clientului nu este efectuată 

nici de către comerciant, nici în contul 

său; 

(a) să cumpere bunuri de la un 

comerciant, iar bunurile sunt livrate la o 

adresă dintr-un stat membru în care 

comerciantul oferă livrarea în condițiile 

sale generale de acces sau acestea sunt 

ridicate dintr-un loc convenit de 
comerciant și de client într-un stat 

membru în care comerciantul oferă 

această posibilitate în condițiile sale 

generale de acces; 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului nu 

este efectuată nici de către comerciant, 

nici în contul său; 

(a) să cumpere bunuri, iar 

comerciantul oferă, în condițiile sale 

generale de acces, livrarea acestor bunuri 

la o adresă dintr-un stat membru diferit 

de statul membru de domiciliu al clientului, 

inclusiv opțiunea de a ridica bunurile 
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dintr-un loc ce urmează a fi convenit de 

client și de comerciant; 

Or. en 

 

Amendamentul  354 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului 

nu este efectuată nici de către comerciant, 

nici în contul său; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră la o 

adresă dintr-un stat membru în care 

comerciantul oferă livrare în condițiile 

sale generale de acces sau sunt ridicate 

dintr-un loc convenit de comerciant și de 

consumator, într-unul din statele membre 

în care comerciantul oferă această 

posibilitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului nu 

este efectuată nici de către comerciant, nici 

în contul său; 

(a) comerciantul vinde bunuri a căror 

livrare transfrontalieră în statul membru de 

domiciliu al consumatorului nu este 

efectuată nici de către comerciant, nici în 

contul său, dar care sunt ridicate dintr-un 

loc convenit de comerciant și de 

consumator, în care comerciantul își 

desfășoară activitatea; 

Or. en 
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Amendamentul  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al clientului nu 

este efectuată nici de către comerciant, nici 

în contul său; 

(a) în cazul în care comerciantul vinde 

bunuri a căror livrare transfrontalieră în 

statul membru de domiciliu al 

consumatorului nu este efectuată nici de 

către comerciant, nici în contul său; 

Or. en 

 

Amendamentul  357 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul care comerciantul 

propune servicii furnizate pe cale 

electronică, altele decât serviciile a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora; 

(b) să primească servicii furnizate pe 

cale electronică din partea unui 

comerciant, altele decât serviciile a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor sau 

în utilizarea acestora sau în vânzarea de 

opere protejate prin drepturi de autor sau 

de alte obiecte protejate sub o formă 

nematerială; 

Or. en 

 

Amendamentul  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul care comerciantul propune 

servicii furnizate pe cale electronică, altele 

decât serviciile a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora; 

(b) în cazul care comerciantul propune 

servicii furnizate pe cale electronică, altele 

decât serviciile a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora 

sau în vânzarea de opere protejate prin 

drepturi de autor sau de alte obiecte 

protejate sub o formă nematerială, cum ar 

fi cărțile electronice și muzica online; 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul care comerciantul propune 

servicii furnizate pe cale electronică, altele 

decât serviciile a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora; 

(b) în cazul care comerciantul propune 

servicii furnizate pe cale electronică, altele 

decât serviciile a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor sau în utilizarea acestora, 

sau vinde opere protejate prin drepturi de 

autor sau alte obiecte protejate sub o 

formă nematerială; 

Or. en 

 

Amendamentul  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul care comerciantul propune 

servicii furnizate pe cale electronică, altele 

decât serviciile a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora; 

(b) comerciantul propune servicii 

furnizate pe cale electronică, altele decât 

serviciile a căror caracteristică principală 

constă în furnizarea de acces la opere sau 

la alte obiecte protejate prin drepturi de 

autor și în utilizarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) consumatorul dorește să 

primească servicii furnizate pe cale 

electronică, a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces 

la opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora, 

pentru care comerciantul deține 

drepturile necesare pentru teritoriul de 

unde consumatorul caută să primească 

astfel de servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să primească servicii furnizate pe 
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cale electronică, a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces 

la opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora, 

pentru care comerciantul deține 

drepturile necesare pentru teritoriul de 

unde consumatorul caută să primească 

astfel de servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  363 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) în cazul în care comerciantul oferă 

servicii furnizate pe cale electronică sau 

bunuri nemateriale, a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces 

la opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora, 

pentru care comerciantul dispune de 

drepturile de a utiliza un astfel de 

conținut în teritoriile relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să primească servicii furnizate pe 

cale electronică, a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces 

la opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora, 

pentru care comerciantul deține 
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drepturile necesare pentru teritoriile 

relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  365 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste 

servicii sunt prestate către client în 

spațiile comerciantului sau într-un loc 

fizic în care comerciantul își desfășoară 

activitatea, într-un stat membru care 

diferă de statul membru de cetățenie sau 

naționalitate al clientului sau de cel în 

care clientul își are domiciliul ori sediul. 

(c) să primească servicii, altele decât 

serviciile furnizate pe cale electronică, 
într-un loc fizic aflat pe teritoriul unui stat 

membru în care comerciantul își 

desfășoară activitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste 

servicii sunt prestate către client în spațiile 

comerciantului sau într-un loc fizic în 

care comerciantul își desfășoară 

activitatea, într-un stat membru care 

diferă de statul membru de cetățenie sau 

naționalitate al clientului sau de cel în 

care clientul își are domiciliul ori sediul. 

(c) să primească servicii din partea 

comerciantului, altele decât serviciile 

furnizate pe cale electronică, iar aceste 

servicii sunt prestate către client într-un loc 

fizic aflat pe teritoriul unui stat membru 

în care comerciantul își desfășoară 

activitatea. 
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Or. en 

 

Amendamentul  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste servicii 

sunt prestate către client în spațiile 

comerciantului sau într-un loc fizic în care 

comerciantul își desfășoară activitatea, într-

un stat membru care diferă de statul 

membru de cetățenie sau naționalitate al 

clientului sau de cel în care clientul își are 

domiciliul ori sediul. 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste servicii 

sunt prestate către consumator în spațiile 

comerciantului sau într-un loc fizic în care 

comerciantul își desfășoară activitatea, într-

un stat membru care diferă de statul 

membru de cetățenie sau naționalitate al 

consumatorului sau de cel în care 

consumatorul își are domiciliul. 

Or. en 

 

Amendamentul  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste servicii 

sunt prestate către client în spațiile 

comerciantului sau într-un loc fizic în care 

comerciantul își desfășoară activitatea, într-

un stat membru care diferă de statul 

membru de cetățenie sau naționalitate al 

clientului sau de cel în care clientul își are 

domiciliul ori sediul. 

(c) în cazul în care comerciantul 

furnizează servicii, altele decât cele 

reglementate la litera (b), iar aceste servicii 

sunt prestate către consumator în spațiile 

comerciantului sau într-un loc fizic în care 

comerciantul își desfășoară activitatea, într-

un stat membru care diferă de statul 

membru de cetățenie sau naționalitate al 

consumatorului sau de cel în care 

consumatorul își are domiciliul. 

Or. en 



 

AM\1117512RO.docxx 61/92 PE599.759v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în cazul în care comerciantul își 

promovează un produs ca fiind același în 

mai multe state membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția stabilită la alineatul (1) 

nu îi împiedică pe comercianți să ofere 

condiții generale de acces, inclusiv prețuri 

de vânzare, care diferă între statele 

membre și care sunt oferite 

consumatorilor dintr-un anumit teritoriu 

datorită reglementărilor, standardelor și 

cerințelor naționale diferite și datorită 

costurilor suplimentare determinate de 

respectarea unui alt cadru național de 

reglementare într-un alt teritoriu decât cel 

ales de operator. 

Or. en 

 

Amendamentul  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția prevăzută la 

alineatul (1) nu îl împiedică pe 

comerciant să aplice condiții generale de 

acces diferite între statele membre sau în 

cadrul unui stat membru, care sunt oferite 

consumatorilor dintr-un anumit teritoriu 

sau unui anumit grup de consumatori 

care nu este definit pe bază de 

naționalitate sau cetățenie, domiciliu sau 

localizare temporară. 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția prevăzută la 

alineatul (1) nu îl împiedică pe 

comerciant să ofere condiții generale de 

acces diferite unui anumit grup de 

consumatori sau consumatorilor aflați în 

anumite teritorii, cu condiția ca această 

diferențiere să nu fie legată de cetățenia 

sau naționalitatea ori domiciliul 

consumatorului. 

Or. en 

 

Amendamentul  373 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția prevăzută la alineatul 

(1) nu îi împiedică pe comercianți să ofere 

condiții generale de acces, inclusiv prețuri 

de vânzare, care să difere de la un stat 

membru la altul sau în interiorul unui stat 

membru și care să fie propuse clienților 

de pe un anumit teritoriu sau anumitor 

grupuri de clienți. 

Or. en 

 

Amendamentul  374 

Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția prevăzută la alineatul 

(1) nu impune comerciantului obligația de 

a respecta cerințele juridice naționale sau 

de a informa clienții în legătură cu aceste 

cerințe, în cazul în care un comerciant nu 

își desfășoară activitățile în statul membru 

respectiv sau nu le direcționează către 

statul membru respectiv. 

Or. en 

Justificare 

În interiorul pieței unice există în continuare diferite cerințe naționale privind produsele. 

Întreprinderile nu își pot adapta produsele la cerințele naționale de pe piețele către care nu 

își direcționează activitățile și nu ar trebui să li se ceară acest lucru. Prin urmare, 

amendamentul clarifică faptul că o întreprindere care nu își desfășoară și nu își 

direcționează activitățile către alte piețe nu ar trebui să fie obligată nici să-și adapteze 

produsele la cerințele naționale, nici să îi informeze pe consumatori în această privință, 

atunci când aceștia fac cumpărături ca un consumator local. 

 

Amendamentul  375 

Franz Obermayr 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Această dispoziție nu se aplică 

dacă vânzarea de bunuri ar conduce la o 

reducere a profiturilor pe care 

comerciantul le-ar obține în țara în care 

are sediul. 

Or. de 

 

Amendamentul  376 

Franz Obermayr 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Această dispoziție nu se aplică 

dacă vânzarea de bunuri sau informațiile 

furnizate ar afecta modelul de afaceri al 

comerciantului. 

Or. de 

 

Amendamentul  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se 

aplică în măsura în care o dispoziție 

specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau 

în legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii îl 

împiedică pe comerciant să vândă bunuri 

sau să presteze servicii anumitor clienți sau 

unor clienți din anumite teritorii. 

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se 

aplică în măsura în care o dispoziție 

specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau 

în legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii îl 

împiedică pe comerciant să vândă bunuri 

sau să presteze servicii anumitor 

consumatori sau unor consumatori din 
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anumite teritorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  378 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește vânzările de cărți, 

interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi 

împiedică pe comercianți să aplice prețuri 

diferite unor clienți din anumite teritorii, 

în măsura în care sunt obligați să 

întreprindă acest demers prin legislațiile 

statelor membre în conformitate cu 

dreptul Uniunii. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește vânzările de cărți, 

interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi 

împiedică pe comercianți să aplice prețuri 

diferite unor clienți din anumite teritorii, 

în măsura în care sunt obligați să 

întreprindă acest demers prin legislațiile 

statelor membre în conformitate cu 

dreptul Uniunii. 

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi 

împiedică pe comercianți să ofere 

consumatorilor din anumite teritorii 

condiții diferite de acces, inclusiv prețuri 

diferite. 

Or. en 
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Amendamentul  380 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește vânzările de cărți, 

interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi 

împiedică pe comercianți să aplice prețuri 

diferite unor clienți din anumite teritorii, 

în măsura în care sunt obligați să 

întreprindă acest demers prin legislațiile 

statelor membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. 

În ceea ce privește vânzările de cărți, 

inclusiv în format electronic, interdicția 

prevăzută la alineatul (1) nu aduce 

atingere legislației specifice referitoare la 

stabilirea prețurilor din statele membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comercianții indică condițiile 

generale de acces și posibilele restricții în 

conformitate cu prezentul regulament, cel 

mai târziu la începutul procesului de 

comandă, în conformitate cu articolul 8 

din Directiva 2011/83/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a. 

 _______________ 

 1a Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a 

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

 

Amendamentul  382 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Încheierea contractului este 

reglementată de legislația din țara în care 

comerciantul își are sediul. 

Or. de 

Justificare 

În unele țări, încheierea contractelor, fie pe internet, fie în alte moduri, este reglementată de 

principiul „invitatio ad offerendum”, adică achizițiile online nu conduc direct la încheierea 

unui contract, ci reprezintă mai întâi o ofertă din partea consumatorului. În alte țări, însă, 

comerțul electronic conduce direct la încheierea unui contract. Acest alineat se referă în 

exclusivitate la încheierea contractului, și nu vizează instanța competentă sau legislația care 

trebuie aplicată vânzărilor active. 

 

Amendamentul  383 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. În scopul aplicării articolului 6 din 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008, 

reședința obișnuită a consumatorului se 

consideră a fi statul membru pe teritoriul 

căruia se află adresa la care comerciantul 

efectuează livrarea finală. 

 În scopul aplicării articolului 17 din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, statul 

membru de domiciliu al consumatorului 

se consideră a fi statul membru în care se 

află sediul comerciantului. 
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Or. en 

 

Amendamentul  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

care: 

1. Comerciantul nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

de locul în care este situat contul de plăți, 

de sediul prestatorului de servicii de plată 

sau de locul emiterii unui instrument de 

plată în Uniune, condiții diferite de plată la 

utilizarea transferurilor de credit, a 

debitării directe sau a unui instrument de 

plată pe bază de card dintr-o anumită 

categorie și marcă de carduri de plată, în 

cazul în care: 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

care: 

1. Din seria de mijloace de plată, și 

anume transferurile de credit, debitarea 

directă sau un instrument de plată pe bază 

de card dintr-o anumită categorie și 

marcă de carduri de plată, pe care 

comercianții le acceptă, aceștia nu aplică, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul 

sau sediul acestuia, de locul în care este 

situat contul de plăți, de sediul 

prestatorului de servicii de plată sau de 
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locul emiterii unui instrument de plată în 

Uniune, condiții diferite de plată pentru 

tranzacții în cazul în care: 

Or. en 

 

Amendamentul  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

care: 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

consumatorului sau de domiciliul acestuia, 

de locul în care este situat contul de plăți, 

de sediul prestatorului de servicii de plată 

sau de locul emiterii unui instrument de 

plată în Uniune, condiții diferite de plată 

pentru orice vânzări de bunuri sau prestări 

de servicii, în cazul în care: 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

care: 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul, localizarea 

temporară ori sediul acestuia, de locul în 

care este situat contul de plăți, de sediul 

prestatorului de servicii de plată sau de 

locul emiterii unui instrument de plată în 

Uniune, condiții diferite de plată pentru 

orice vânzări de bunuri sau prestări de 

servicii, în cazul în care: 
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Or. en 

 

Amendamentul  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

care: 

1. Un comerciant nu aplică, din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea consumatorului sau de 

domiciliul, localizarea temporară ori 

sediul acestuia, de locul în care este situat 

contul de plăți, de sediul prestatorului de 

servicii de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite pentru o operațiune de plată în 

cazul în care: 

Or. en 

Justificare 

Pe baza amendamentului prezentat de raportor, păstrând totodată în text definiția  noțiunii de 

„client” 

 

Amendamentul  389 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii, în cazul în 

1. Comercianți nu aplică, din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia, de locul în care este situat contul 

de plăți, de sediul prestatorului de servicii 

de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții 

diferite de plată pentru orice vânzări de 

bunuri sau prestări de servicii pe piața 
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care: internă, în cazul în care: 

Or. ro 

 

Amendamentul  390 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plățile respective sunt efectuate 

prin intermediul unor tranzacții 

electronice prin transfer de credit, debit 

direct sau printr-un instrument de plată 

pe bază de card în cadrul aceleiași mărci 

de plată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plățile respective sunt efectuate 

prin intermediul unor tranzacții 

electronice prin transfer de credit, debit 

direct sau printr-un instrument de plată 

pe bază de card în cadrul aceleiași mărci 

de plată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) beneficiarul plății poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

(b) identitatea plătitorului sau 

valabilitatea utilizării instrumentului de 

plată poate fi verificată prin 

autentificarea strictă a clienților, în 

temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) beneficiarul plății poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

(b) identitatea plătitorului sau 

valabilitatea utilizării instrumentului de 

plată poate fi verificată prin 

autentificarea strictă a clienților, în 

temeiul Directivei (UE) 2015/2366; 

Or. en 

 

Amendamentul  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) beneficiarul plății poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

(b) cerințele de autentificare sunt 

îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

Or. en 
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Amendamentul  395 

Dita Charanzová 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) beneficiarul plății poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

(b) cerințele de autentificare sunt 

îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

Or. en 

Justificare 

Standardul tehnic de reglementare privind autentificarea strictă a clienților nu este adoptat 

încă și, prin urmare, până la momentul adoptării și până vom ști ce prevede actul final de 

punere în aplicare, vom face trimitere la întreaga directivă. 

 

Amendamentul  396 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) beneficiarul plății poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

(b) comerciantul poate solicita 

plătitorului să aplice o autentificare strictă 

a clienților, în temeiul Directivei (UE) 

2015/2366; și 

Or. en 

 

Amendamentul  397 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) plățile sunt efectuate într-o monedă (c) operațiunile de plată sunt efectuate 
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acceptată de către beneficiar. într-o monedă acceptată de către 

comerciant. 

Or. en 

 

Amendamentul  398 

Inese Vaidere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) plățile sunt efectuate într-o monedă 

acceptată de către beneficiar. 

(c) plățile sunt efectuate într-o monedă 

acceptată de către comerciant. 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) plățile sunt efectuate într-o monedă 

acceptată de către beneficiar. 

(c) plățile sunt efectuate într-o monedă 

acceptată de către comerciant. 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1 a. Întreprinderile care se ocupă de 

comerț cu amănuntul pot avea 

posibilitatea de a reține produsele până la 
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confirmarea plății. 

Or. ro 

 

Amendamentul  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Interdicția prevăzută la alineatul (1) 

nu îi împiedică pe comercianți să solicite 

comisioane pentru utilizarea unui 

instrument de plată pe bază de card pentru 

care comisioanele interbancare nu sunt 

reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru 

serviciile de plată cărora nu li se aplică 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012. 

Comisioanele percepute nu depășesc 

costurile suportate de către comerciant 

pentru utilizarea instrumentului de plată 

respectiv. 

2. Interdicția prevăzută la alineatul (1) 

nu îi împiedică pe comercianți să solicite 

comisioane pentru utilizarea unui 

instrument de plată pe bază de card pentru 

care comisioanele interbancare nu sunt 

reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru 

serviciile de plată cărora nu li se aplică 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012. 

Comisioanele percepute nu depășesc 

costurile suportate de către comerciant 

pentru utilizarea instrumentului de plată 

respectiv. Comisioanele pot include atât 

costurile directe, și costurile indirecte 

suportate de comerciant, precum 

comisioanele de plată percepute la plățile 

electronice. 

Or. en 

 

Amendamentul  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Interdicția prevăzută la alineatul (1) 

nu îi împiedică pe comercianți să solicite 

comisioane pentru utilizarea unui 

instrument de plată pe bază de card pentru 

2. Interdicția prevăzută la alineatul (1) 

nu îl împiedică pe comerciant să solicite 

comisioane pentru utilizarea unui 

instrument de plată pe bază de card pentru 
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care comisioanele interbancare nu sunt 

reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru 

serviciile de plată cărora nu li se aplică 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012. 

Comisioanele percepute nu depășesc 

costurile suportate de către comerciant 

pentru utilizarea instrumentului de plată 

respectiv. 

care comisioanele interbancare nu sunt 

reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru 

serviciile de plată cărora nu li se aplică 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012. 

Comisioanele percepute nu depășesc 

costurile directe suportate de către 

comerciant pentru utilizarea instrumentului 

de plată respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  403 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care verificarea solvabilității 

nu se poate realiza în țara 

consumatorului sau în cazul în care 

această verificare ar impune o sarcină 

disproporționată, acest lucru reprezintă 

un motiv justificat în mod obiectiv pentru 

excluderea plății în baza unei facturi ca 

posibilitate de plată. 

Or. de 

 

Amendamentul  404 

Andreas Schwab 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Interdicția prevăzută la alineatul 

(1) nu exclude posibilitatea pe care o au 

comercianții de a solicita o plată în avans 

înainte de expedierea bunurilor sau 

înainte de furnizarea serviciului, în cazul 

în care aceștia nu dispun de niciun alt 
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mod de a se asigura că cumpărătorul își 

va respecta obligația de plată. 

Or. de 

Justificare 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Amendamentul  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

 Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

Dispozițiile acordurilor care le impun 

comercianților obligații, în privința 

vânzărilor pasive, în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 330/2010, care 

nu sunt în conformitate cu articolul 101 

din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 

330/2010, de a acționa cu încălcarea 

prezentului regulament sunt nule și 

neavenite.  

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește Dispozițiile contractuale care îi impun 
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vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

comerciantului obligația de a acționa, în 

privința vânzărilor pasive, în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 330/2010, care 

nu sunt în conformitate cu articolul 101 

din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 

330/2010 sunt nule și neavenite. 

Or. en 

 

Amendamentul  407 

Maria Grapini 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. Legea 

aplicabilă contractelor de vânzări pasive 

este legea comerciantului. 

Or. ro 

Amendamentul  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

Dispozițiile acordurilor care, în ceea ce 

privește vânzările pasive în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 330/2010, obligă 

comercianții să acționeze în încălcarea 

prezentului regulament sunt nule și 

neavenite. 

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Julia Reda 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

Dispozițiile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive în sensul Regulamentului 

(UE) nr. 330/2010, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule și neavenite. 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acordurile care, în ceea ce privește 

vânzările pasive, obligă comercianții să 

acționeze în încălcarea prezentului 

regulament sunt nule de drept. 

Dispozițiile contractuale care, în ceea ce 

privește vânzările pasive, obligă 

comercianții să acționeze în încălcarea 

prezentului regulament sunt nule de drept. 

Or. it 

 

Amendamentul  411 

Marlene Mizzi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Interdicțiile prevăzute în prezentul 

regulament nu se aplică în cazurile în 

care comercianții sunt supuși unor 

obligații contractuale de a-și restricționa 

vânzările pasive și de a oferi produse 

și/sau servicii într-o anumită țară prin 

natura unei relații contractuale cu un 

furnizor/distribuitor din țara respectivă și 



 

PE599.759v01-00 80/92 AM\1117512RO.docxx 

RO 

în cazurile în care astfel de restricții sunt 

în conformitate cu articolul 101 din 

TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 

330/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Interdicțiile prevăzute la articolele 3, 4 și 

5 din prezentul regulament nu se aplică în 

cazurile în care comerciantul este supus 

unor obligații contractuale de a-și 

restricționa vânzările pasive și dacă astfel 

de restricții sunt în conformitate cu 

articolul 101 din TFUE și cu 

Regulamentul (UE) nr. 330/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În situațiile în care comercianții sunt 

supuși unor obligații contractuale care le 

restricționează vânzările pasive în 

conformitate cu articolul 101 din TFUE și 

cu Regulamentul (UE) nr. 330/2010, 

interdicțiile prevăzute la articolele 3, 4 și 5 

din prezentul regulament nu se aplică. 

Or. en 
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Amendamentul  414 

Antanas Guoga 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru desemnează 

unul sau mai multe organisme responsabile 

pentru asigurarea respectării prezentului 

regulament. Statele membre se asigură că 

organismul sau organismele desemnate 

dispun de mijloace adecvate și eficace 

pentru a asigura respectarea prezentului 

regulament. 

1. Fiecare stat membru desemnează 

unul sau mai multe organisme responsabile 

pentru asigurarea respectării eficace a 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Antanas Guoga 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc normele 

privind sancțiunile aplicabile în cazul 

încălcării dispozițiilor prezentului 

regulament și iau toate măsurile necesare 

pentru a asigura punerea în aplicare a 

acestora. Sancțiunile prevăzute sunt 

eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

2. (Nu privește versiunea în limba 

română.) 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Asistență pentru consumatori Asistență pentru clienți 

Or. en 

 

Amendamentul  417 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru încredințează 

unuia sau mai multor organisme 

responsabilitatea de a le oferi 

consumatorilor asistență practică în caz de 

litigii cu comercianții care decurg din 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament. Fiecare stat membru 

desemnează unul sau mai multe organisme 

responsabile pentru îndeplinirea acestei 

sarcini. 

1. Fiecare stat membru încredințează 

unuia sau mai multor organisme 

responsabilitatea de a le oferi 

consumatorilor și comercianților asistență 

practică în caz de litigii între consumator 

și comerciant sau între comercianți care 

decurg din punerea în aplicare a 

prezentului regulament. Fiecare stat 

membru desemnează unul sau mai multe 

organisme responsabile pentru îndeplinirea 

acestei sarcini. 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Antanas Guoga 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru încredințează 

unuia sau mai multor organisme 

responsabilitatea de a le oferi 
consumatorilor asistență practică în caz de 

litigii cu comercianții care decurg din 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament. Fiecare stat membru 

desemnează unul sau mai multe organisme 

1. Fiecare stat membru desemnează 

unul sau mai multe organisme 

responsabile să ofere consumatorilor 

asistență practică în cazurile de litigii cu 

comercianții care decurg din punerea în 

aplicare a prezentului regulament. Fiecare 

stat membru desemnează unul sau mai 

multe organisme responsabile pentru 
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responsabile pentru îndeplinirea acestei 

sarcini. 

îndeplinirea acestei sarcini. 

Or. en 

 

Amendamentul  419 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Organismele menționate la 

alineatul (1) le oferă consumatorilor un 

formular-tip uniform pentru depunerea de 

reclamații la organismele menționate la 

alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1). 

Comisia acordă asistență acestor 

organisme pentru întocmirea acestui 

formular-tip. 

2. Comisia adoptă acte delegate care 

stabilesc cerințele pentru formularele-tip 

uniforme pentru depunerea de reclamații la 

organismele menționate la alineatul (1) și 

la articolul 7 alineatul (1). 

 [În cazul adoptării acestui regulament, 

textul va avea nevoie de modificări 

ulterioare, precum adăugarea 

considerentului aferent și a unui articol 

privind delegarea puterilor.] 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Jurisdicția 

 1.  Pentru a se stabili dacă un 

comerciant care își oferă activitățile pe 

propriul site web sau pe un site web al 

unui intermediar poate fi considerat un 

comerciant care își direcționează 
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activitatea către statul membru de 

reședință al consumatorului în sensul 

articolului 17 din Regulamentul (UE) 

nr. 1215/2012, ar trebui să se evalueze 

dacă, chiar înainte de încheierea unui 

contract pentru bunuri de consum, din 

conținutul site-ului corespunzător și din 

activitatea generală a comerciantului 

rezultă că acesta își direcționează 

activitatea comercială către consumatorii 

rezidenți în cel puțin un alt stat membru. 

 2.  Criteriile următoare, a căror 

enumerare nu este exhaustivă, pot 

constitui elemente de probă pe baza 

cărora se poate concluziona că activitatea 

comerciantului este direcționată către 

țara de reședință a consumatorului: 

caracterul internațional al activității, 

descrierea rutelor dinspre alte state 

membre către locul în care comerciantul 

își are sediul, utilizarea unei limbi sau a 

unei monede diferite de limba sau de 

moneda utilizate în general în statul 

membru în care comerciantul își are 

sediul, cu posibilitatea de a realiza și de a 

confirma tranzacția în limba respectivă, 

indicarea unor numere de telefon cu un 

cod internațional, cheltuieli pentru un 

serviciu de referențiere pe internet pentru 

a facilita accesul consumatorilor care își 

au domiciliul în alte state membre la site-

ul web al comerciantului sau la site-ul 

web al intermediarului acestuia, utilizarea 

denumirii unui alt domeniu rădăcină 

decât cel al statului membru în care 

comerciantul își are sediul și menționarea 

unei clientele internaționale alcătuite din 

clienți care au domiciliul în diverse state 

membre. 

 3.  Atunci când se evaluează dacă 

aceste criterii pentru direcționarea 

activității sunt respectate în cazuri 

individuale, factorul decisiv nu poate fi 

numai faptul că site-ul web al 

comerciantului sau al intermediarului său 

este accesibil pentru consumatorii 

rezidenți într-un alt stat membru. 
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Or. de 

Justificare 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Amendamentul  421 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Jurisdicția 

 În cazul în care comerciantul este un 

IMM sau o microîntreprindere și nu și-a 

manifestat intenția clară de a-și direcționa 

activitățile către statul membru al 

clientului, ambele părți pot introduce 

proceduri judiciare în instanțele din statul 

membru în care comerciantul își are 

domiciliul. 

Or. it 

 

Amendamentul  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [data: doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

1. Până la [data: cinci ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Dennis de Jong 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [data: doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

1. Până la [data: cinci ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

Philippe Juvin 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [data: doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de propuneri 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

1. Până la [data: patru ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de propuneri 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

Or. fr 

 

Amendamentul  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [data: doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

1. Până la [data: trei ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, la fiecare trei ani, 

Comisia prezintă un raport de evaluare a 

prezentului regulament Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European. Dacă este 

necesar, raportul este însoțit de o propunere 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru 

a se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și 

în utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

eliminat 

Or. de 

Justificare 

Accesul la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor, precum și utilizarea 

acestor opere sau obiecte ar trebui să rămână în continuare în afara domeniului de aplicare 

al prezentului regulament. Astfel, se va exclude suprapunerea cu alte documente legislative 

ale UE. 

Amendamentul  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și 

în utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă domeniul de aplicare al 

prezentului regulament ar trebui extins 

pentru a acoperi și alte sectoare precum 

sectorul financiar, al serviciilor de 

comunicații electronice sau al serviciilor 

medicale. 

Or. en 
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Amendamentul  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și 

în utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă domeniul de aplicare al 

prezentului regulament ar trebui extins 

pentru a acoperi și alte sectoare precum 

sectorul audiovizual, financiar, al 

transporturilor, al serviciilor de 

comunicații electronice sau al serviciilor 

medicale. 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 
furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili: 

 (a)  aplicarea interdicției prevăzute la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) pentru 
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servicii furnizate pe cale electronică sau 

bunuri nemateriale, a căror caracteristică 

principală constă în furnizarea de acces la 

opere sau la alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor și în utilizarea acestora, 

pentru care comerciantul dispune de 
drepturile de a utiliza un astfel de conținut 

în teritoriile relevante, în vederea unei 

posibile extinderi la alte cazuri; 

 (b)  impactul prezentului regulament 

asupra concurenței și a comerțului 

electronic transfrontalier, precum și 

asupra evoluției prețurilor pentru 

consumatori în piața unică. 

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Philippe Juvin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante; 

această evaluare aprofundată ia în 

considerare caracterul specific al operelor 

protejate prin dreptul de autor și al 

modului de difuzare al acestora. 

Or. fr 

Amendamentul  431 

Anneleen Van Bossuyt 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora sau în vânzarea de 

opere protejate prin drepturi de autor sau 

de alte obiecte protejate sub o formă 

nematerială, precum cărțile în format 

electronic sau muzica online, cu condiția 

ca respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora, cu condiția ca 

respectivul comerciant să aibă drepturile 

necesare pentru teritoriile relevante. 

2. Prima evaluare menționată la 

alineatul (1) este realizată mai ales pentru a 

se stabili dacă interdicția prevăzută la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui 

să se aplice, de asemenea, și serviciilor 

furnizate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în 

furnizarea de acces la opere sau la alte 

obiecte protejate prin drepturi de autor și în 

utilizarea acestora sau în vânzarea de 

opere protejate prin drepturi de autor sau 

de alte obiecte protejate sub o formă 

nematerială, cu condiția ca respectivul 
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comerciant să aibă drepturile necesare 

pentru teritoriile relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Marco Zullo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Evaluarea menționată la alineatul 

(1) include, de asemenea, caracteristicile 

și natura litigiilor care decurg din 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament, pentru a stabili dacă trebuie 

aduse modificări la Regulamentul (CE) 

nr. 593/2008 și la Regulamentul (UE) 

nr. 1215/2012. 

Or. it 

Amendamentul  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) 

litera (b) se aplică de la 1 iulie 2018. 

eliminat 

Or. en 

 


