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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a 

altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul 

clienților pe piața internă reprezintă un element esențial pentru a garanta dreptul clienților și al 

comercianților de a desfășura operațiuni comerciale fără nicio discriminare nejustificată.  

 

Întrucât este un regulament, acest act va impune comercianților anumite obligații din data 

intrării sale în vigoare, care le vor permite clienților să aibă acces la produse și să le 

achiziționeze și va preveni discriminarea bazată pe cetățenie sau naționalitate, locul de 

reședință, locul în care se află sediul sau serviciul de plată. Regulamentul are ca scop 

eliminarea tuturor obstacolelor nejustificate din calea comerțului electronic, reprezentând o 

etapă decisivă pentru finalizarea pieței unice digitale.  

 

Pe lângă eliminarea obstacolelor care dau naștere unor cazuri de discriminare nejustificată, 

acest regulament precizează că agenții economici nu au obligația să-și desfășoare activitatea 

pe întreg teritoriul UE. Regulamentul recunoaște că este necesar să se clarifice aspectul ce ține 

de obligația agenților economici de a satisface cererile clienților din afara teritoriului în care 

își desfășoară activitatea. Este foarte important să se evite împovărarea comercianților cu 

sarcini suplimentare.  

 

De asemenea, regulamentul recunoaște importanța creării unei adevărate piețe digitale unice 

pentru toți cetățenii și indică direcția pentru alte reforme juridice importante care se impun, 

cum ar fi, printre altele, reforma drepturilor de autor, reforma sectorului audiovizual și 

reforma fiscală. Ar trebui urmate aceleași principii, pentru a putea fi creată o piață unică 

digitală favorabilă utilizatorilor și agenților economici. 

 

Prezentul aviz are ca scop îmbunătățirea și clarificarea unor puncte după cum urmează.  

 

Conținutul și domeniul de aplicare al acestui regulament 

 

Domeniul de aplicare al acestui regulament este armonizat cu cel al Directivei 2006/123/CE, 

pentru a se asigura continuitatea juridică și securitatea juridică pentru comercianți și clienți. 

Aceasta înseamnă, printre altele, că serviciile fără caracter economic de interes general, 

serviciile de transport, serviciile audiovizuale, activitățile de jocuri de noroc, serviciile de 

sănătate și anumite servicii sociale sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului 

regulament. În ceea ce privește materialele și conținutul audiovizual protejate de drepturile de 

autor, este important ca reformele respective să poată avea loc înainte de a se evalua dacă 

eventuala includere ar avea efecte pozitive pentru consumatori și sectoarele economice.  

 

Accesul la interfețele online 

 

Prevenirea accesului la interfețe online și redirecționarea sunt percepute ca practici care 

provoacă un sentiment de frustrare în rândul clienților, iar propunerea de față abordează 

această problemă și le asigură clienților dreptul de a avea acces la interfața dorită în orice 

moment și indiferent de locul în care se află. 
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Discriminarea clienților pe motiv de domiciliu 

 

Se interzice aplicarea, în cazul clienților, a unor clauze și condiții generale care au ca efect 

discriminarea pe motiv de domiciliu. Totuși, respectarea dispozițiilor regulamentului nu ar 

trebui considerată ca o restricție impusă comercianților în ceea ce privește dezvoltarea 

activității lor în diferite state membre, cu oferte specifice și condiții de vânzare diferite, dacă 

un client din altă țară poate avea acces la produsele sau serviciile în cauză în temeiul acelorași 

drepturi și obligații contractuale care se aplică operațiunilor de la nivel național. În plus, acest 

regulament nu prevede nici obligația de a furniza bunuri în alte țări, nici obligația de a accepta 

retragerea acestor bunuri din țara de sediu sau de domiciliu a clientului. 

 

Discriminarea bazată pe metoda de plată 

 

Dispozițiile din acest regulament prevăd că agenții economici nu au dreptul să respingă sau să 

aplice o altă formă de discriminare în legătură cu instrumentele de plată. La un nivel mai 

detaliat și în ceea ce privește instrumentele de plată cu cardul, atunci când este acceptată o 

anumită marcă sau categorie de plată, comerciantul va avea obligația de a accepta aceeași 

marcă sau categorie indiferent de țara de origine a metodei de plată în cauză. Această 

dispoziție nu impune comercianților obligația de a accepta toate instrumentele de plată cu 

cardul.  

 

Asigurarea respectării și acordarea de asistență clienților 

 

Se propune ca statele membre să desemneze organisme care să asigure aplicarea eficace a 

acestui regulament și să acorde asistență clienților care au nevoie de ajutor.  

 

Revizuirea regulamentului 

 

Prima evaluare va fi foarte importantă, întrucât Comisia Europeană ar trebui să evalueze 

domeniul de aplicare și respectarea acestei propuneri, luând în considerare evoluțiile juridice 

din domeniile drepturilor de autor, fiscal, serviciilor audiovizuale și portabilității conținutului 

online.  

 

Data aplicării 

 

Regulamentul se va aplica după șase luni de la data publicării sale, ceea ce le va permite 

clienților să beneficieze de eliminarea obstacolelor care creează situații de discriminare 

nejustificată.  
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI referitor la propunerea de 

regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului privind prevenirea 

geoblocării și a altor forme de discriminare 

bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților pe piața 

internă și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 

2009/22/CE 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI privind prevenirea 

geoblocării nejustificate și a altor forme de 

discriminare bazate pe cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul sau sediul 

clienților pe piața internă și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 1) privind 

rolul parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Referirea 1 b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 2) privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității din Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene, 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru a realiza obiectivul 

garantării bunei funcționări a pieței interne, 

ca spațiu fără frontiere interne, în care este 

asigurată libera circulație a mărfurilor și a 

serviciilor, printre altele, nu este suficient 

să se elimine, între statele membre, doar 

barierele de origine statală. Obstacolele 

create de părți private care sunt 

incompatibile cu libertățile pieței interne 

pot compromite eliminarea acestor bariere. 

Acest lucru se întâmplă atunci când 

comercianți care își desfășoară activitatea 

într-un stat membru blochează sau 

limitează accesul la interfețele lor online, 

precum site-urile internet și aplicațiile lor, 

pentru clienți din alte state membre care 

doresc să efectueze tranzacții comerciale 

transfrontaliere (practică cunoscută sub 

denumirea de „geoblocare”). De asemenea, 

o astfel de situație se produce și prin 

intermediul altor acțiuni întreprinse de 

anumiți comercianți care au ca efect 

aplicarea unor condiții generale de acces la 

bunurile și serviciile lor care sunt diferite 

pentru clienții din alte state membre, atât în 

mediul online, cât și în cel offline. Deși 

este posibil ca, uneori, un astfel de 

tratament diferențiat să se justifice prin 

factori obiectivi, în alte cazuri comercianții 

refuză accesul la bunuri sau servicii pentru 

consumatorii dornici să efectueze tranzacții 

comerciale transfrontaliere sau aplică, din 

motive pur comerciale, condiții diferite în 

acest sens. 

(1) Pentru a realiza obiectivul 

garantării bunei funcționări a pieței interne, 

ca spațiu fără frontiere interne, în care este 

asigurată libera circulație a mărfurilor și a 

serviciilor, printre altele, nu este suficient 

să se elimine, între statele membre, doar 

barierele de origine statală. Obstacolele de 

diverse tipuri și forme, create de părți 

private, care sunt incompatibile cu 

libertățile pieței interne pot compromite 

eliminarea acestor bariere. Acest lucru se 

întâmplă atunci când comercianți care își 

desfășoară activitatea într-un stat membru 

blochează sau limitează accesul la 

interfețele lor online, precum site-urile 

internet și aplicațiile lor, pentru clienți din 

alte state membre care doresc să efectueze 

tranzacții comerciale transfrontaliere 

(practică cunoscută sub denumirea de 

„geoblocare”). De asemenea, o astfel de 

situație se produce și prin intermediul altor 

acțiuni întreprinse de anumiți comercianți 

care au ca efect aplicarea unor condiții 

generale de acces la bunurile și serviciile 

lor care sunt diferite pentru clienții din alte 

state membre, atât în mediul online, cât și 

în cel offline. Deși este posibil ca un astfel 

de tratament diferențiat să se justifice prin 

factori obiectivi în cazuri excepționale, în 

alte cazuri comercianții refuză accesul la 

bunuri sau servicii pentru consumatorii 

dornici să efectueze tranzacții comerciale 

transfrontaliere sau aplică, din motive 

neobiective, condiții diferite în acest sens. 

Conform analizelor efectuate pentru 

evaluarea impactului de către Comisia 

Europeană, înlăturarea geoblocării 

nejustificate și a altor forme de 

discriminare bazate pe naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților pe piața 
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internă ar putea contribui la o creștere de 

1,1% a volumului pieței și o scădere, în 

medie, a prețurilor cu -0,5% până la -

0,6%. În plus și ca urmare a rezultatului 

consultării factorilor interesați de către 

Comisie, aceasta ar putea contribui la o 

scădere a nivelului de nemulțumire a 

clienților, având în vedere faptul că 

geoblocarea nejustificată este una dintre 

sursele sale principale. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În acest mod, anumiți comercianți 

segmentează în mod artificial piața internă 

pe baza frontierelor naționale și împiedică 

libera circulație a mărfurilor și serviciilor, 

limitând astfel drepturile clienților și 

nepermițându-le acestora să beneficieze de 

o gamă mai largă de opțiuni și de condiții 

optime. Astfel de practici discriminatorii 

sunt un factor important care explică 

nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor 

comerciale transfrontaliere în interiorul 

Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului 

electronic, ceea ce împiedică valorificarea 

deplinului potențial de creștere al pieței 

interne. Precizarea situațiilor în care nu 

există nicio justificare pentru un tratament 

diferențiat de acest tip ar trebui să ofere 

claritate și securitate juridică pentru toți 

participanții la tranzacții transfrontaliere și 

ar trebui să asigure că normele privind 

nediscriminarea pot fi aplicate și respectate 

efectiv pe piața internă în ansamblul său. 

(2) În acest mod, anumiți comercianți 

segmentează în mod artificial piața internă 

pe baza frontierelor naționale și împiedică 

libera circulație a mărfurilor și serviciilor, 

limitând astfel drepturile clienților și 

nepermițându-le acestora să beneficieze de 

o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce 

privește bunurile și serviciile și de condiții 

optime. Astfel de practici discriminatorii 

sunt un factor important care explică 

nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor 

comerciale transfrontaliere în interiorul 

Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului 

electronic, ceea ce împiedică valorificarea 

deplinului potențial de creștere al pieței 

interne. Precizarea situațiilor în care nu 

există nicio justificare pentru un tratament 

diferențiat de acest tip ar trebui să ofere 

claritate și securitate juridică pentru toți 

participanții la tranzacții transfrontaliere și 

ar trebui să asigure că normele privind 

nediscriminarea pot fi aplicate și respectate 

efectiv pe piața internă în ansamblul său. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Deși prezentul regulament are ca 

scop abordarea geoblocării și, prin 

aceasta, eliminarea unei bariere din calea 

funcționării pieței interne, trebuie reținut 

faptul că numeroase diferențe din 

legislația statelor membre, cum ar fi 

standardele naționale diferite sau lipsa 

recunoașterii reciproce sau a armonizării 

la nivelul Uniunii, constituie în 

continuare bariere semnificative care 

continuă să conducă la fragmentarea 

pieței interne și, astfel, obligă deseori 

comercianții să adopte practici de 

geoblocare. Prin urmare, Parlamentul 

European, Consiliul și Comisia ar trebui 

să abordeze în continuare aceste obstacole 

în vederea reducerii fragmentării pieței și 

finalizării pieței interne. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În conformitate cu articolul 20 din 

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului17, statele membre 

trebuie să se asigure că prestatorii de 

servicii stabiliți în Uniune nu tratează 

beneficiarii în mod diferit în funcție de 

cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul 

ori sediul acestora. Cu toate acestea, 

dispoziția în cauză nu a fost pe deplin 

eficace în combaterea discriminării și nu a 

redus suficient insecuritatea juridică, în 

special din cauza posibilității de a justifica 

diferențele de tratament pe care le permite 

și a dificultăților legate de punerea sa în 

aplicare care decurg din această 

posibilitate. În plus, geoblocarea și alte 

forme de discriminare pe motiv de 

cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau 

de sediu pot apărea, de asemenea, ca 

(3) În conformitate cu articolul 20 din 

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului17, statele membre 

trebuie să se asigure că prestatorii de 

servicii stabiliți în Uniune nu tratează 

beneficiarii în mod diferit în funcție de 

cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul 

ori sediul acestora. Cu toate acestea, 

dispoziția în cauză nu a fost pe deplin 

eficace în combaterea discriminării și nu a 

redus suficient insecuritatea juridică, în 

special din cauza posibilității de a justifica 

diferențele de tratament pe care le permite 

și a dificultăților legate de punerea sa în 

aplicare care decurg din această 

posibilitate. În plus, geoblocarea și alte 

forme de discriminare pe motiv de 

cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau 

de sediu pot apărea, de asemenea, ca 
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urmare a acțiunilor întreprinse de 

comercianți stabiliți în țări terțe, care nu 

intră în domeniul de aplicare al directivei 

respective. 

urmare a acțiunilor întreprinse de 

comercianți stabiliți în țări terțe, care nu 

intră în domeniul de aplicare al directivei 

respective. Prin urmare, prezentul 

regulament ar trebui să se aplice atât 

comercianților, cât și furnizorilor de 

servicii, atât bunurilor, cât și serviciilor. 

__________________ __________________ 

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței 

interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36). 

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței 

interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36). 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Prezentul regulament are ca scop 

clarificarea articolului 20 din Directiva 

2006/123/CE. Acesta nu ar trebui privit ca 

o înlocuire a Directivei 2006/123/CE, nici 

în ceea ce privește domeniul de aplicare al 

respectivei directivei, deoarece 

regulamentul respectă aceleași principii, 

excluzând activitățile menționate la 

articolul 2 alineatul (2) din Directiva 

2006/123/CE din domeniul său de 

aplicare, nici în ceea ce privește efectul 

produs, deoarece Directiva 2006/123/CE 

se aplică în mod independent de prezentul 

regulament, completându-l. Prezentul 

regulament nu poate restricționa 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială și libertatea contractuală 

definite la articolul 16 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin urmare, măsurile specifice 

prevăzute în prezentul regulament, care 

stabilesc un set de norme uniforme și 

eficace privind o serie de aspecte selectate, 

sunt necesare pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne. 

(4) Prin urmare, măsurile specifice 

prevăzute în prezentul regulament, care 

stabilesc un set de norme uniforme și 

eficace privind o serie de aspecte selectate, 

sunt necesare pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne. Aceste măsuri 

ar trebui să mențină echilibrul între 

protecția consumatorilor pentru clienți și 

libertatea economică și contractuală 

pentru comercianți. În acest sens, orice 

costuri sau sarcini administrative 

disproporționate sau obligația de a 

furniza tuturor statelor membre nu ar 

trebui să fie impuse comercianților. În 

plus, noile obligații impuse statelor 

membre nu ar trebui să se extindă dincolo 

de ceea ce este necesar pentru a pune în 

aplicare noile norme. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prezentul regulament urmărește să 

prevină discriminarea bazată pe cetățenia 

sau naționalitatea clienților, pe domiciliul 

sau pe sediul acestora, inclusiv 

geoblocarea, în tranzacțiile comerciale 

transfrontaliere dintre comercianți și clienți 

care au ca obiect vânzarea de bunuri și 

prestarea de servicii în Uniune. 

Regulamentul urmărește să abordeze atât 

discriminarea directă, cât și pe cea 

indirectă, incluzând astfel și diferențele 

nejustificate de tratament bazate pe alte 

criterii de diferențiere care conduc la 

același rezultat ca aplicarea unor criterii 

bazate în mod direct pe cetățenia sau 

naționalitatea clienților, pe domiciliul sau 

pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi 

aplicate, în special, pe baza informațiilor 

care indică localizarea fizică a clienților, 

cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia 

(5) Prezentul regulament urmărește să 

prevină discriminarea bazată pe cetățenia 

sau naționalitatea clienților, pe domiciliul 

sau pe sediul acestora, inclusiv 

geoblocarea, în tranzacțiile comerciale 

transfrontaliere dintre comercianți și clienți 

care au ca obiect vânzarea de bunuri și 

prestarea de servicii în Uniune. 

Regulamentul urmărește să prevină atât 

discriminarea directă, cât și pe cea 

indirectă. Prin discriminare indirectă se 

înțelege aplicarea unor criterii de 

diferențiere, altele decât cetățenia sau 

naționalitatea clientului, domiciliul sau 

sediul acestuia, care conduc fie în mod 

determinist, fie statistic, la același rezultat 

ca aplicarea directă a acelorași criterii. 

Regulamentul abordează, de asemenea, 
diferențele nejustificate de tratament bazate 

pe alte criterii de diferențiere care conduc 
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accesării unei interfețe online, adresa 

furnizată pentru livrarea bunurilor, limba 

aleasă sau statul membru în care a fost 

emis instrumentul de plată al clientului. 

la același rezultat ca aplicarea unor criterii 

bazate în mod direct pe cetățenia sau 

naționalitatea clienților, pe domiciliul sau 

pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi 

aplicate, în special, pe baza informațiilor 

care indică localizarea fizică a clienților, 

cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia 

accesării unei interfețe online, adresa 

furnizată pentru livrarea bunurilor, limba 

aleasă sau statul membru în care a fost 

emis instrumentul de plată al clientului. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) La considerentul 29 din Directiva 

2001/29/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului1a se precizează că problema 

epuizării dreptului nu se aplică în cazul 

serviciilor, în special al serviciilor on-line. 

 _______________________ 

 1a Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 

2001 privind armonizarea anumitor 

aspecte ale dreptului de autor și 

drepturilor conexe în societatea 

informațională. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prezentul regulament nu ar trebui să 

afecteze actele cu putere de lege ale 

Uniunii privind cooperarea judiciară în 

materie civilă, în special dispozițiile 

privind legea aplicabilă obligațiilor 

contractuale și competența judiciară 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

(10) Prezentul regulament nu ar trebui să 

aducă atingere actelor cu putere de lege 

ale Uniunii privind cooperarea judiciară în 

materie civilă, în special dispozițiilor 

privind legea aplicabilă obligațiilor 

contractuale și competența judiciară 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
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593/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului25, inclusiv aplicarea 

respectivelor acte și dispoziții în cazuri 

individuale. În special, simplul fapt că un 

comerciant acționează în conformitate cu 

dispozițiile prezentului regulament nu 

poate fi interpretat în sensul că acesta își 

direcționează activitățile către statul 

membru al consumatorului în scopul 

aplicării acestor dispoziții. 

593/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului25, inclusiv aplicarea 

respectivelor acte și dispoziții în cazuri 

individuale. În special, simplul fapt că un 

comerciant acționează în conformitate cu 

dispozițiile prezentului regulament nu 

poate fi interpretat în sensul că acesta își 

direcționează activitățile către statul 

membru al consumatorului în scopul 

aplicării acestor dispoziții. Din acest motiv 

și pentru a asigura securitatea juridică 

pentru comercianții care respectă 

prezentul regulament, este necesar să se 

precizeze că simplul fapt că un 

comerciant pune interfața sa online la 

dispoziția clienților dintr-un alt stat 

membru sau nu aplică condiții generale 

de acces diferite în cazurile prevăzute în 

prezentul regulament, inclusiv, după caz, 

prin încheierea de contracte, sau acceptă 

instrumente de plată dintr-un alt stat 

membru, nu ar trebui să fie considerat în 

sine, în scopul determinării legii și a 

jurisdicției aplicabile, ca indicând că 

activitățile comerciantului sunt 

direcționate către statul membru al 

clientului, cu excepția cazului în care se 

prezintă elemente suplimentare care 

dovedesc existența unei intenții a 

comerciantului de a direcționa activități 

către statele membre, în conformitate cu 

legislația Uniunii. 

_________________ _________________ 

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 

obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 

177, 4.7.2008, p. 6). 

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 

obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 

177, 4.7.2008, p. 6). 

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 decembrie 2012 privind competența 

judiciară, recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie civilă și comercială 

(JO L 351, 20.12.2012, p. 1). 

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 decembrie 2012 privind competența 

judiciară, recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie civilă și comercială 

(JO L 351, 20.12.2012, p. 1). 
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Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Practicile discriminatorii pe care 

prezentul regulament urmărește să le 

abordeze au loc, de obicei, prin intermediul 

clauzelor și condițiilor generale și al altor 

informații care sunt stabilite și aplicate de 

către comerciantul în cauză sau în contul 

său ca o condiție prealabilă pentru 

obținerea accesului la bunurile sau 

serviciile în cauză și care sunt puse la 

dispoziția publicului larg. Astfel de condiții 

generale de acces includ, printre altele, 

prețurile, condițiile de plată și condițiile de 

livrare. Ele pot fi puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia prin diverse mijloace, cum 

ar fi informații publicate în materiale 

publicitare, pe site-uri internet sau în 

documentația contractuală ori 

precontractuală. Astfel de condiții se aplică 

în lipsa unui acord în sens contrar care a 

făcut obiectul unei negocieri individuale și 

a fost încheiat în mod direct între 

comerciant și client. Clauzele și condițiile 

care au făcut obiectul unei negocieri 

individuale între comerciant și clienți nu ar 

trebui să fie considerate drept condiții 

generale de acces în sensul prezentului 

regulament. 

(11) Practicile discriminatorii pe care 

prezentul regulament urmărește să le 

abordeze au loc, de obicei, prin intermediul 

clauzelor și condițiilor generale și al altor 

informații care sunt stabilite și aplicate de 

către comerciantul în cauză sau în contul 

său ca o condiție prealabilă pentru 

obținerea accesului la bunurile sau 

serviciile în cauză și care sunt puse la 

dispoziția publicului larg. Astfel de condiții 

generale de acces includ, printre altele, 

prețurile, cerințele bazate pe prefixele 

telefonice, condițiile de plată și condițiile 

de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția 

publicului larg de către comerciant sau în 

contul acestuia prin diverse mijloace, cum 

ar fi informații publicate în materiale 

publicitare, pe site-uri internet sau în 

documentația contractuală ori 

precontractuală. Astfel de condiții se aplică 

în lipsa unui acord în sens contrar care a 

făcut obiectul unei negocieri individuale și 

a fost încheiat în mod direct între 

comerciant și client. Clauzele și condițiile 

care au făcut obiectul unei negocieri 

individuale între comerciant și clienți nu ar 

trebui să fie considerate drept condiții 

generale de acces în sensul prezentului 

regulament. 

Justificare 

Discriminarea poate avea loc atunci când comercianții solicită unui client să aibă un număr 

de telefon cu un cod de țară specific pentru a finaliza o tranzacție. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (11a) Diferențele dintre metodele de 

fixare a prețurilor, specifice fiecărui stat 

membru, nu ar trebui considerate practici 

discriminatorii. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Atât consumatorii, cât și 

întreprinderile ar trebui să fie protejate 

împotriva discriminării din motive de 

cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau 

de sediu atunci când acționează în calitate 

de clienți în sensul prezentului regulament. 

Totuși, această protecție nu ar trebui să se 

extindă la clienții care achiziționează un 

bun sau un serviciu în scopul revânzării, 

deoarece protecția respectivă ar afecta 

sistemele de distribuție utilizate pe scară 

largă între întreprinderi în cadrul 

tranzacțiilor de la întreprindere la 

întreprindere („business to business”), cum 

ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care 

le permit producătorilor, în general, să își 

selecteze comercianții cu amănuntul, sub 

rezerva respectării normelor în materie de 

concurență. 

(12) Atât consumatorii, cât și 

întreprinderile ar trebui să fie protejate 

împotriva discriminării din motive de 

cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau 

de sediu atunci când acționează în calitate 

de clienți în sensul prezentului regulament. 

Totuși, această protecție nu ar trebui să se 

extindă la clienții care achiziționează un 

bun sau un serviciu în scopul revânzării, 

închirierii comerciale sau al transformării 

și prelucrării bunurilor cumpărate, 

deoarece protecția respectivă ar afecta 

sistemele de distribuție utilizate pe scară 

largă între întreprinderi în cadrul 

tranzacțiilor de la întreprindere la 

întreprindere („business to business”), cum 

ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care 

le permit producătorilor, în general, să își 

selecteze comercianții cu amănuntul, sub 

rezerva respectării normelor în materie de 

concurență. Clienții ar trebui să fie 

protejați împotriva discriminării doar din 

motive legate de naționalitate, de 

domiciliu sau de sediu atunci când 

achiziționează un bun sau un serviciu 

pentru utilizare finală. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a le oferi clienților (14) Pentru a le oferi clienților 
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posibilități sporite de acces la informații 

legate de vânzarea de bunuri și de prestarea 

de servicii pe piața internă și pentru a 

crește gradul de transparență, inclusiv în 

ceea ce privește prețurile, comercianții nu 

ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de 

orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să 

aibă acces în totalitate și în condiții de 

egalitate la interfețele online pe baza 

cetățeniei sau naționalității, a domiciliului 

ori a sediului lor. Astfel de măsuri 

tehnologice pot cuprinde, în special, orice 

tehnologii utilizate pentru a determina 

locul fizic în care se află clientul, inclusiv 

reperarea acestuia prin intermediul adresei 

IP, al coordonatelor obținute prin 

intermediul unui sistem global de navigație 

prin satelit sau al datelor legate de o 

operațiune de plată. Totuși, această 

interzicere a discriminării în ceea ce 

privește accesul la interfețele online nu ar 

trebui interpretată în sensul că îi impune 

comerciantului o obligație de a realiza 

tranzacții comerciale cu clienții. 

posibilități sporite de acces la informații 

legate de vânzarea de bunuri și de prestarea 

de servicii pe piața internă și pentru a 

crește gradul de transparență, inclusiv în 

ceea ce privește prețurile, dar fără a se 

limita la acestea, comercianții sau orice 

alte părți care acționează în numele 

acestora, inclusiv intermediarii sau 

operatorii interfețelor online în scopuri de 

acces nu ar trebui, prin măsuri tehnologice 

sau de orice alt tip, să îi împiedice pe 

clienți să aibă acces în totalitate și în 

condiții de egalitate la interfețele online pe 

baza cetățeniei sau naționalității, a 

domiciliului ori a sediului lor. Astfel de 

măsuri tehnologice pot cuprinde, fără a se 

limita la acestea, în special, orice 

tehnologii utilizate pentru a determina 

locul fizic în care se află clientul, inclusiv 

reperarea acestuia prin intermediul adresei 

IP, al istoricului și/sau al tiparelor de 

navigare, al urmăririi sau localizării 

GSM, al coordonatelor obținute prin 

intermediul unui sistem global de navigație 

prin satelit sau al datelor legate de o 

operațiune de plată. Totuși, această 

interzicere a discriminării în ceea ce 

privește accesul la interfețele online nu ar 

trebui interpretată în sensul că îi impune 

comerciantului o obligație de a realiza 

tranzacții comerciale cu clienții. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În anumite cazuri, ar putea fi 

necesară blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea clientului, fără 

consimțământul său, către o versiune 

alternativă a unei interfețe online din 

motive legate de naționalitatea clientului, 

de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a 

asigura respectarea unei cerințe juridice 

prevăzute de dreptul Uniunii sau de 
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legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste 

legislații pot limita accesul clienților la 

anumite bunuri sau servicii, de exemplu 

prin interzicerea afișării anumitor 

conținuturi în anumite state membre. 

Comercianții nu ar trebui să fie 

împiedicați să respecte aceste cerințe; 

astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți 

clienți sau clienți din anumite teritorii, să 

poată limita accesul acestora la o 

interfață online sau să îi poată 

redirecționa, în măsura în care astfel de 

măsuri sunt necesare pentru respectarea 

cerințelor în cauză. În cazul în care un 

comerciant blochează sau limitează 

accesul la o interfață online pentru a 

asigura respectarea unei cerințe legale 

prevăzute de dreptul Uniunii sau de 

legislația statelor membre, în conformitate 

cu dreptul Uniunii, comerciantul ar trebui 

să ofere o explicație clară.  

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În anumite cazuri, ar putea fi 

necesară blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea clientului, fără 

consimțământul său, către o versiune 

alternativă a unei interfețe online din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului ori de domiciliul 

sau sediul acestuia, pentru a asigura 

respectarea unei cerințe legale prevăzute de 

dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor 

membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul 

clienților la anumite bunuri sau servicii, de 

exemplu prin interzicerea afișării anumitor 

conținuturi în anumite state membre. 

Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați 

să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar 

trebui să poată bloca anumiți clienți sau 

(16) În anumite cazuri, ar putea fi 

necesară blocarea, limitarea accesului ori 

redirecționarea clientului, fără 

consimțământul său, către o versiune 

alternativă a unei interfețe online din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului ori de domiciliul 

sau sediul acestuia, pentru a asigura 

respectarea unei cerințe legale prevăzute de 

dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor 

membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul 

clienților la anumite bunuri sau servicii, de 

exemplu prin interzicerea afișării anumitor 

conținuturi în anumite state membre. 

Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați 

să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar 

trebui să poată bloca anumiți clienți sau 
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clienți din anumite teritorii, să poată limita 

accesul acestora la o interfață online sau să 

îi poată redirecționa, în măsura în care 

astfel de măsuri sunt necesare pentru 

respectarea cerințelor în cauză. 

clienți din anumite teritorii, să poată limita 

accesul acestora la o interfață online sau să 

îi poată redirecționa, în măsura în care 

astfel de măsuri sunt necesare pentru 

respectarea cerințelor în cauză. Mai mult 

decât atât, aplicarea prezentului 

regulament nu ar trebui să împiedice 

statele membre să își aplice normele și 

principiile fundamentale în ceea ce 

privește libertatea presei și libertatea de 

exprimare. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Într-o serie de situații specifice, 

nicio diferență de tratament practicată între 

clienți prin aplicarea condițiilor generale de 

acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a 

vinde bunuri sau de a presta servicii, din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clienților sau de domiciliul 

ori sediul acestora nu se poate justifica în 

mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel 

de discriminare ar trebui interzisă, iar 

clienții ar trebui, prin urmare, să aibă 

dreptul, în conformitate cu condițiile 

specifice stabilite în prezentul regulament, 

de a efectua tranzacții comerciale în 

aceleași condiții ca și clienții locali și de a 

avea acces în totalitate și în mod egal la 

oricare dintre diferitele bunuri sau servicii 

oferite, indiferent de cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul ori sediul lor. 

Astfel, dacă este necesar, comercianții ar 

trebui să ia măsuri pentru a asigura 

respectarea acestei interdicții de 

discriminare dacă, în lipsa unor astfel de 

măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să 

beneficieze de un acces deplin și egal. Cu 

toate acestea, interdicția aplicabilă în 

situațiile respective nu ar trebui interpretată 

în sensul că nu autorizează comercianții să 

își orienteze activitățile către diferite state 

(17) Într-o serie de situații specifice, 

nicio diferență de tratament practicată între 

clienți prin aplicarea condițiilor generale de 

acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a 

vinde bunuri sau de a presta servicii, din 

motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clienților sau de domiciliul 

ori sediul acestora nu se poate justifica în 

mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel 

de discriminare ar trebui interzisă, iar 

clienții ar trebui, prin urmare, să aibă 

dreptul, în conformitate cu condițiile 

specifice stabilite în prezentul regulament, 

de a efectua tranzacții comerciale în 

aceleași condiții ca și clienții locali și de a 

avea acces în totalitate și în mod egal la 

oricare dintre diferitele bunuri sau servicii 

oferite, indiferent de cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul ori sediul lor sau 

orice alte mijloace indirecte corelate cu 

aceste criterii nu pot fi considerate 

justificate în mod obiectiv în sensul 

articolului 20 din Directiva 2006/123/CE. 

Astfel, dacă este necesar, comercianții ar 

trebui să ia măsuri pentru a asigura 

respectarea acestei interdicții de 

discriminare dacă, în lipsa unor astfel de 

măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să 

beneficieze de un acces deplin și egal. Cu 
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membre sau către anumite categorii de 

clienți, propunându-le oferte specifice și 

clauze și condiții diferite, inclusiv prin 

introducerea unor interfețe online specifice 

fiecărei țări. 

toate acestea, interdicția aplicabilă în 

situațiile respective nu ar trebui interpretată 

în sensul că nu autorizează comercianții să 

își orienteze activitățile către diferite state 

membre sau către anumite categorii de 

clienți, propunându-le oferte specifice și 

clauze și condiții diferite, inclusiv prin 

introducerea unor interfețe online specifice 

fiecărei țări. În cazul în care serviciilor 

sau bunurilor li se aplică, din rațiuni 

obiective, condiții diferite, aceasta nu va 

constitui totuși o discriminare ilegală, 

astfel cum este definită la articolul 20 și la 

considerentul 95 din Directiva 

2006/123/CE. 

 

Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Articolul 6 din Regulamentul (CE) 

nr. 593/2008 (Roma I) se referă la 

contractele încheiate cu consumatorii. În 

temeiul acestui articol, contractul încheiat 

de un consumator cu un comerciant este 

reglementat de legea statului în care își 

are reședința obișnuită consumatorul, cu 

condiția ca comerciantul, prin orice 

mijloace, să-și direcționeze o activitate 

profesională sau comercială către țara în 

cauză. În cazurile definite la articolul 4 

alineatul (1) literele (a)-(c), furnizorul nu 

își direcționează activitatea către statul 

membru al consumatorului. În astfel de 

cazuri, potrivit Regulamentului Roma I, 

contractul nu este supus legislației 

statului în care își are reședința 

consumatorul. În acest caz se aplică 

principiul libertății de alegere (articolul 3 

din Regulamentul Roma I). Același lucru 

este valabil și pentru jurisdicție, care face 

obiectul Regulamentului (UE) nr. 

1215/2012. 

Amendamentul   21 
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Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Prima dintre aceste situații este 

aceea în care comerciantul vinde bunuri a 

căror livrare transfrontalieră în statul 

membru de domiciliu al clientului nu este 

asigurată nici de către comerciant, nici în 

contul acestuia. În situația respectivă, 

clientul ar trebui să fie în măsură să 

achiziționeze bunuri în condiții total 

identice, inclusiv în ceea ce privește prețul 

și condițiile referitoare la livrarea 

bunurilor, cu cele oferite clienților similari 

care își au domiciliul în statul membru al 

comerciantului. Aceasta ar putea însemna 

că un client străin va trebui să își ridice 

bunul în statul membru respectiv sau într-

un alt stat membru în care comerciantul 

asigură livrarea. În această situație, nu este 

necesar să se efectueze înscrierea în 

registrul pentru plata taxei pe valoarea 

adăugată („TVA”) în statul membru al 

clientului, nici să se prevadă livrarea 

transfrontalieră a bunurilor. 

(18) Prima dintre aceste situații este 

aceea în care comerciantul vinde bunuri a 

căror livrare transfrontalieră în statul 

membru de domiciliu al clientului nu este 

asigurată nici de către comerciant, nici în 

contul acestuia. În situația respectivă, cu 

condiția încheierii unui contract între 

comerciant și client, clientul ar trebui să 

fie în măsură să achiziționeze bunuri în 

condiții total identice, inclusiv în ceea ce 

privește condițiile referitoare la livrarea 

bunurilor, cu cele oferite clienților similari 

care își au domiciliul în statul membru al 

comerciantului. Aceasta ar putea însemna 

că un client străin va trebui să își ridice 

bunul în statul membru respectiv sau într-

un alt stat membru în care comerciantul 

asigură livrarea. În această situație, nu este 

necesar să se efectueze înscrierea în 

registrul pentru plata taxei pe valoarea 

adăugată („TVA”) în statul membru al 

clientului, nici să se prevadă livrarea 

transfrontalieră a bunurilor. Comerciantul 

nu trebuie să fie obligat să livreze 

bunurile. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) A doua situație este aceea în 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, cum ar fi serviciile de 

cloud, serviciile de stocare de date, 

găzduirea de site-uri internet și furnizarea 

de paravane de protecție „firewall”. În 

(19) A doua situație este aceea în 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, cum ar fi serviciile de 

cloud, serviciile de stocare de date, 

găzduirea de site-uri internet și furnizarea 

de paravane de protecție „firewall”. În 
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acest caz, livrarea fizică nu este necesară, 

serviciile fiind furnizate pe cale 

electronică. Comerciantul poate să declare 

și să plătească TVA într-un mod 

simplificat în conformitate cu normele 

privind „minighișeului unic” în materie de 

TVA prevăzute de Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 282/2011 al 

Consiliului26. 

acest caz, livrarea fizică nu este necesară, 

serviciile fiind furnizate pe cale 

electronică. Comerciantul poate să declare 

și să plătească TVA într-un mod 

simplificat în conformitate cu normele 

privind „minighișeului unic” în materie de 

TVA prevăzute de Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 282/2011 al 

Consiliului26. Orice diferență în prețurile 

finale care se poate datora aplicării unor 

cote de TVA diferite, în temeiul legislației 

aplicabile în locul în care serviciile sunt 

consumate, nu ar trebui să determine 

aplicarea unor condiții de acces diferite. 

__________________ __________________ 

26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 

2011 de stabilire a măsurilor de punere în 

aplicare a Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1). 

26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 

2011 de stabilire a măsurilor de punere în 

aplicare a Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1). 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Interzicerea practicilor 

discriminatorii în situațiile respective nu 

ar trebui interpretată ca o limitare a 

dreptului comercianților de a-și elabora 

strategia comercială orientându-și 

activitățile către diferite state membre sau 

către anumite categorii de clienți, 

propunându-le oferte specifice și clauze și 

condiții diferite, inclusiv prin 

introducerea unor interfețe online 

specifice fiecărei țări sau regiuni. Cu 

toate acestea, atunci când un client străin 

dorește să aibă acces la astfel de interfețe 

online și oferte specifice, în conformitate 

cu un anumit set de clauze și condiții, 

acesta ar trebui să se bucure de aceleași 

drepturi contractuale și să aibă aceleași 

obligații ca cele aplicate tranzacțiilor 
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interne. În cuprinsul prezentului 

regulament ar trebui să se permită 

limitarea teritorială în ceea ce privește 

asigurarea serviciilor post-vânzare în 

baza clauzelor și condițiilor acceptate de 

client, în conformitate cu dreptul Uniunii 

și cu dreptul intern aplicabil, bazat pe cel 

al Uniunii. Respectarea prezentului 

regulament nu ar trebui să presupună 

nicio obligație pentru comercianți de a 

livra bunuri în altă țară și nicio obligație 

de a accepta bunuri returnate din țara de 

domiciliu sau de sediu a clientului. 

 

Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Comercianții care se încadrează în 

regimul special prevăzut la titlul XII 

capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului27 nu au obligația de a plăti 

TVA. Pentru comercianții respectivi, 

atunci când furnizează servicii pe cale 

electronică, interdicția de a aplica condiții 

generale de acces diferite din motive legate 

de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul 

ori sediul clientului ar presupune o 

obligație de înregistrare în scopuri de TVA 

pentru a declara taxa datorată în alte state 

membre și ar putea genera costuri 

suplimentare, ceea ce ar constitui o povară 

disproporționată, având în vedere mărimea 

și caracteristicile comercianților vizați. Prin 

urmare, acești comercianți ar trebui să fie 

exceptați de la această interdicție pe 

întreaga durată în care un astfel de regim 

este aplicabil. 

(22) Comercianții care se încadrează în 

regimul special prevăzut la titlul XII 

capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului27 nu au obligația de a plăti 

TVA în statul membru în care sunt 

stabiliți. Pentru comercianții respectivi, 

atunci când furnizează servicii pe cale 

electronică, interdicția de a aplica condiții 

generale de acces diferite din motive legate 

de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul 

ori sediul clientului ar presupune o 

obligație de înregistrare în scopuri de TVA 

pentru a declara taxa datorată în alte state 

membre și ar putea genera costuri 

suplimentare, ceea ce ar constitui o povară 

disproporționată, având în vedere mărimea 

și caracteristicile comercianților vizați. Prin 

urmare, acești comercianți ar trebui să fie 

exceptați de la această interdicție pe 

întreaga durată în care un astfel de regim 

este aplicabil. 

_________________ _________________ 

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 

28 noiembrie 2006 privind sistemul comun 

al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 

11.12.2006, p. 1-118). 

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 

28 noiembrie 2006 privind sistemul comun 

al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 

11.12.2006, p. 1-118). 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În principiu, în temeiul dreptului 

Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă 

mijloacele de plată pe care sunt dispuși să 

le accepte, inclusiv mărcile de plată. Cu 

toate acestea, odată ce această opțiune a 

fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic 

în vigoare privind serviciile de plată, nu 

există nicio justificare în baza căreia 

comercianții să discrimineze clienții din 

Uniune refuzând anumite tranzacții 

comerciale sau aplicând acestor tranzacții 

condiții diferite de plată, din motive legate 

de cetățenia sau naționalitatea clienților sau 

de domiciliul ori sediul acestora. În acest 

context special, o astfel de inegalitate de 

tratament nejustificată, întemeiată pe 

motive legate de locul în care se află contul 

de plăți, sediul prestatorului de servicii de 

plată sau locul emiterii unui instrument de 

plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să 

fie interzisă în mod expres. În plus, ar 

trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 

260/2012 le interzice deja tuturor 

beneficiarilor, inclusiv comercianților, să 

condiționeze acceptarea unei plăți în euro 

de cerința ca respectivele conturi să fie 

situate într-un anumit stat membru. 

(24) În principiu, în temeiul dreptului 

Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă 

mijloacele de plată pe care sunt dispuși să 

le accepte. În conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2015/751 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a și cu Directiva 2007/64/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1b, comercianții care acceptă 

un instrument de plată cu cardul, de o 

anumită marcă și categorie de plată, nu 

au nicio obligație să accepte instrumente 

de plată cu cardul din aceeași categorie, 

dar de altă marcă sau de aceeași marcă, 

dar din altă categorie. Cu toate acestea, 

odată ce această opțiune a fost aleasă, 

ținând seama de cadrul juridic în vigoare 

privind serviciile de plată, nu există nicio 

justificare în baza căreia comercianții să 

discrimineze clienții din Uniune refuzând 

anumite tranzacții comerciale sau aplicând 

acestor tranzacții condiții diferite de plată, 

din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clienților sau de domiciliul 

ori sediul acestora. În acest context special, 

o astfel de inegalitate de tratament 

nejustificată, întemeiată pe motive legate 

de locul în care se află contul de plăți, 

sediul prestatorului de servicii de plată sau 

locul emiterii unui instrument de plată în 

Uniune ar trebui, de asemenea, să fie 

interzisă în mod expres. Comisia 

Europeană ar trebui să evalueze modul în 

care sunt utilizate măsurile de stimulare 

menite să promoveze utilizarea serviciilor 

de plată europene. În plus, Comisia ar 

trebui să evalueze furnizarea unui cadru 

juridic care să permită, sub rezerva 

principiului libertății contractuale, 

protejarea întreprinderilor și a 
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consumatorilor atunci când tranzacția 

este efectuată prin moduri alternative de 

plată, inclusiv monezile virtuale, alte 

tranzacții de tipul „lanț de blocuri” 

(blockchain) și portofelele electronice. 

Datele personale create de tranzacțiile 

comerciale electronice ar trebui depozitate 

în centre de date din Uniune, indiferent 

de locul unde este stabilit sediul societății 

de plată, cu excepția cazului în care 

transferul acestor date către o țară terță 

are loc în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/679 și asigură niveluri 

adecvate de protecție pentru consumatori 

și întreprinderi. În plus, ar trebui reamintit 

că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le 

interzice deja tuturor beneficiarilor, 

inclusiv comercianților, să condiționeze 

acceptarea unei plăți în euro de cerința ca 

respectivele conturi să fie situate într-un 

anumit stat membru. Comercianții ar 

trebui să aibă dreptul de a percepe 

comisioane pentru utilizarea unui 

instrument de plată. Cu toate acestea, 

acest drept ar trebui să facă obiectul 

restricției introduse prin articolul 62 din 

Directiva (UE) 2015/23661c, ceea ce 

înseamnă, printre altele, că aceste costuri 

suplimentare nu pot fi mai mari decât 

costul real suportat de comerciant. 

 __________________ 

 1a Regulamentul (UE) 2015/751 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind comisioanele 

interbancare pentru tranzacțiile de plată 

cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1). 

 1b Directiva 2007/64/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 

noiembrie 2007 privind serviciile de plată 

în cadrul pieței interne, de modificare a 

Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 

2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare 

a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 

5.12.2007, p. 1). 

 1c Directiva (UE) 2015/2366 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 privind serviciile 
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de plată în cadrul pieței interne, de 

modificare a Directivelor 2002/65/CE, 

2009/110/CE și 2013/36/UE și a 

Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de 

abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO 

L 337, 23.12.2015, p. 35). 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) În cazul în care un guvern, o 

bancă centrală sau un alt organism de 

reglementare adoptă măsuri pentru a 

limita fluxul de capital peste frontierele 

unui stat membru, cum ar fi restricțiile de 

capital, prezentul regulament ar trebui să 

se aplice în continuare în conformitate cu 

dreptul Uniunii, cu dreptul intern 

aplicabil și cu restricțiile corespunzătoare 

impuse în conformitate cu dreptul 

Uniunii. Prin urmare, ar trebui interzisă 

orice discriminare directă sau indirectă 

din motive legate de naționalitatea 

clientului, de domiciliul sau sediul 

acestuia ori de locul în care este situat 

contul de plăți, de sediul prestatorului de 

servicii de plată sau de locul emiterii 

instrumentului de plată în Uniune. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Datele generate de comerțul 

electronic și de tranzacțiile online ar 

trebui să se conformeze cadrului legislativ 

referitor la traficul și amplasarea datelor, 

păstrarea datelor, protecția și analiza 

datelor și să asigure respectarea în 

întregime a dreptului Uniunii. Rețelele și 
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sistemele informatice ar trebui să 

funcționeze în conformitate cu dispozițiile 

aplicabile din Directiva (UE) 2016/1148 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a, asigurându-se un grad 

maxim de securitate a rețelelor și a 

sistemelor informatice. 

 _____________________ 

 1a Directiva (UE) 2016/1148 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 

nivel comun ridicat de securitate a 

rețelelor și a sistemelor informatice în 

Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Consumatorii ar trebui să poată 

beneficia, din partea autorităților 

competente, de o asistență care să faciliteze 

soluționarea conflictelor cu comercianții ce 

decurg din aplicarea prezentului 

regulament, inclusiv prin intermediul unui 

formular de reclamație standardizat. 

(28) Clienții ar trebui să poată beneficia, 

din partea autorităților competente, de o 

asistență care să faciliteze soluționarea 

conflictelor cu comercianții ce decurg din 

aplicarea prezentului regulament, inclusiv 

prin intermediul unui formular de 

reclamație standardizat. 

 

Amendamentul  29 

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 ori 

sediul clienților și prin definirea, printre 

altele, a situațiilor în care aplicarea unor 

tratamente diferite, menționate la 

articolul 20 alineatul (2) din Directiva 
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2006/123/CE, nu este justificată în niciun 

caz, cu excepția cazurilor în care s-ar 

putea aplica condiții diferite la servicii 

sau bunuri din motive obiective, în 

conformitate cu același articol din 

Directiva 2006/123/CE. 

 

Amendamentul   30 

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. 

 

Amendamentul   31 

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. În special, în cazul în care un 

comerciant, în conformitate cu prezentul 

regulament, asigură accesul la interfața 

sa online pentru clienți, indiferent de 

naționalitatea ori domiciliul acestora, nu 

aplică condiții generale de acces diferite 

atunci când vinde bunuri sau furnizează 
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servicii în cazurile prevăzute de prezentul 

regulament sau în cazul în care 

comerciantul acceptă instrumente de 

plată emise într-un alt stat membru în 

mod nediscriminatoriu, comerciantul nu 

este considerat ca direcționând activitățile 

sale către statul membru în care 

consumatorul are reședința obișnuită sau 

domiciliul, cu excepția cazului în care este 

stabilită existența altor elemente 

suplimentare care indică intenția 

generală a comerciantului de a direcționa 

activitatea sa către statul membru în 

cauză. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului regulament, se aplică 

definițiile prevăzute la articolul 7 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr . 282/2011, la articolul 2 alineatele (10), 

(20) și (30) din Regulamentul (UE) nr. 

2015/751 al Parlamentului European și al 

Consiliului32 și la articolul 4 alineatele (8), 

(9), (11), (12), (14), (23), (24) și (30) din 

Directiva (UE) 2015/2366 se aplică. 

În sensul prezentului regulament, se aplică 

definiția termenului de „servicii prestate 

pe cale electronică” prevăzută la articolul 

7 din Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 282/2011, definițiile termenilor 

de „comision interbancar”, „instrument 

de plată cu cardul”, „marcă de plată”, 

„card de debit”, „card de credit” și „card 

preplătit” prevăzute la articolul 2 punctele 

(10), (20), (30), (33), (34) și, respectiv, 

(35) din Regulamentul (UE) nr. 

2015/75132 și definițiile termenilor de 

„operațiune de plată”, „plătitor”, 

„prestator de servicii de plată”, „cont de 

plăți”, „instrument de plată”, „debitare 

directă”, „transfer-credit” și 

„autentificarea strictă a clienților” 

prevăzute la articolul 4 punctele (5), (8), 

(11), (12), (14), (23), (24) și, respectiv, 

(30) din Directiva (UE) 2015/2366. 

__________________  

32 Regulamentul (UE) 2015/751 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2015 privind comisioanele 

interbancare pentru tranzacțiile de plată 
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cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1). 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se aplică, de asemenea, următoarele 

definiții: 

În sensul prezentului regulament, se 

aplică, de asemenea, următoarele definiții: 

 

Amendamentul  34 

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 un bun sau 

un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât 

revânzarea, închirierea, transformarea 

sau prelucrarea la scară comercială; 

Intenția de utilizare finală de către 

consumatorul sau întreprinderea 

respectivă este singura reglementată de 

prezentul regulament. 

 

Amendamentul   35 

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 

(d) „condiții generale de acces” 

înseamnă toate clauzele, condițiile și 

celelalte informații, inclusiv prețurile de 

vânzare, cerințele pe baza prefixelor 

telefonice, care reglementează accesul 

clienților la bunuri sau servicii oferite spre 
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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; 

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; 

Justificare 

Discriminarea poate avea loc atunci când comercianții solicită unui client să aibă un număr 

de telefon cu un cod de țară specific pentru a finaliza o tranzacție. 

 

Amendamentul   36 

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 părți 

ale acestuia 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; 

 

Amendamentul  37 

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 

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 mai întâi 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 
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sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în 

care clientul își dă consimțământul explicit 

înainte de o astfel de redirecționare. 

 

Amendamentul  38 

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 a dorit să aibă acces inițial. 

 

Amendamentul  39 

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 interfeței online, 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. 

 

Amendamentul  40 

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 

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 
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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. 

online în conformitate cu alineatul (3), 

comerciantul oferă clienților în cauză o 

explicație clară. Această explicație este 

prezentată în limba interfeței online la care 

clientul a încercat mai întâi să aibă acces. 

 

Amendamentul  41 

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 cazul 

în care clientul dorește: 

 

Amendamentul  42 

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 a căror livrare transfrontalieră 

în statul membru de domiciliu al clientului 

nu este efectuată nici de către comerciant, 

nici în contul său; 

 

Amendamentul  43 

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 

(b) să primească de la un comerciant 

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 
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utilizarea acestora; drepturi de autor și în utilizarea acestora; 

 

Amendamentul  44 

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 beneficieze de servicii, altele 

decât cele reglementate la litera (b), din 

partea unui comerciant dintr-un stat 

membru în care comerciantul respectiv își 

desfășoară activitatea, iar clientul respectiv 

este resortisant al unui alt stat membru 

sau își are domiciliul ori sediul în alt stat 

membru. 

 

Amendamentul  45 

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. În ceea ce privește mijloacele de 

plată electronice, și anume transferul-

credit, debitarea directă sau instrumentele 

de plată cu cardul de o anumită marcă și 

categorie, comercianții 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: 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 
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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 

 

Amendamentul  47 

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 

validitatea utilizării mijlocului de plată 

pot fi verificate prin metode stricte de 

autentificare a clienților, în temeiul 

Directivei (UE) 2015/2366; și 

 

Amendamentul  48 

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) operațiunile de plată sunt efectuate 

într-o monedă acceptată de către 

comerciant. 

 

Amendamentul   49 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Interdicția prevăzută la alineatul 

(1) nu se opune dreptului comerciantului 

de a reține bunurile sau de a amâna 

furnizarea serviciului pe baza unor motive 

obiective, până când operațiunea de plată 
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este inițiată în mod corect. 

 

Amendamentul  50 

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, cu 

excepția cazului în care în legislația 

internă a statelor membre au fost 

introduse, în temeiul articolului 62 

alineatul (5) din Directiva (UE) 

2015/2366, dispoziții privind interzicerea 

sau limitarea dreptului de a percepe 

comisioane pentru utilizarea 

instrumentelor de plată. Comisioanele 

percepute nu depășesc costurile suportate 

de către comerciant pentru utilizarea 

instrumentului de plată respectiv. 

 

Amendamentul   51 

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. 

Prevederile contractuale care, în ceea ce 

privește vânzările pasive în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al 

Comisiei, obligă comercianții să acționeze 

în încălcarea prezentului regulament sunt 

nule și neavenite. 
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Amendamentul  52 

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 existente 

responsabile pentru asigurarea respectării 

prezentului regulament în raport cu 

comercianții și clienții. Fără a aduce 

atingere altor mecanisme de informare și 

cooperare, organismele în cauză sunt 

responsabile de asigurarea cooperării 

transfrontaliere cu organisme din alte 

state membre prin intermediul unor 

mijloace electronice adecvate. Statele 

membre se asigură că organismul sau 

organismele desemnate dispun de mijloace 

adecvate și eficace pentru a asigura 

respectarea prezentului regulament. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care nu există alte 

mecanisme de informare și de cooperare, 

se utilizează structurile existente. În 

sensul prezentului articol se utilizează 

Sistemul de informare al pieței interne 

(IMI) înființat prin Regulamentul (UE) 

nr. 1024/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului1a. 

 ______________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul 

Sistemului de informare al pieței interne 

și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI”) ( 

JO L 316, 14.11.2012, p. 1). 
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Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Asistență pentru consumatori Asistență pentru clienți 

 

Amendamentul   55 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. 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. 

 

Amendamentul  56 

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 cu sarcini 

executive responsabilitatea de a le oferi 

clienților asistență practică și informații în 

caz de litigiu între un client și un 

comerciant, care decurge din punerea în 

aplicare a prezentului regulament. 
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Amendamentul  57 

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. Organismele menționate la alineatul 

(1) le oferă clienților un formular-tip 

uniform pentru depunerea de reclamații la 

organismele menționate la alineatul (1) din 

prezentul articol și la articolul 7 alineatul 

(1). Comisia acordă asistență acestor 

organisme pentru întocmirea acestui 

formular-tip. Organismele respective sunt 

responsabile, printre altele, de primirea 

reclamațiilor din partea clienților, 

transmiterea reclamațiilor către 

organismele din alte state membre și 

facilitarea comunicării dintre client și 

comerciant pentru a înlesni soluționarea 

litigiului. 

 

Amendamentul  58 

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: doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și, ulterior, o dată la 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 propuneri 

de modificare a prezentului regulament, în 

funcție de evoluțiile juridice, tehnice și 

economice. 

 

Amendamentul   59 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 
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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 

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   60 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se aplică de la [data: șase luni de la data 

publicării]. 

Se aplică de la [data: douăsprezece luni de 

la data publicării]. 
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