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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Background:

On 8 February 2007 the Commission embarked on a full-scale review of the acquis 
communautaire on consumer affairs, with the adoption of a Green Paper1 setting out a 
number of possibilities for the reform of the acquis in that sphere, based on a mixed approach 
- horizontally, proposing an instrument for the systematic updating of the common aspects of 
the acquis; and, vertically, with the revision of aspects specific to particular sectors, 
including the revision of Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of 
certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties 
on a timeshare basis. In addition, Parliament, in its resolution of 4 July 20022, recommended 
that the Commission should take measures to deal with consumers' problems over timeshare 
products, basing its position on the consumer protection provisions of Article 153 of the 
Treaty.

The Commission proposal:

- Consultation of the interested parties:
The consultation carried out by the Commission confirmed the existence of serious consumer 
problems related to long-term holiday products and to the mediation of resales, as well as, to 
a lesser extent, timeshare and exchanges.3. In addition, the less ambitious consultation 
carried out by the draftsman confirmed the presence of market imbalances:  - as in the 
Commission's consultation, while different parties expressed different points of view, the 
majority agreed that the existing directive should be revised and did not believe that the 
current problems can be dealt with purely by improving the implementation of the existing 
text or via self-regulation mechanisms within the industry.

- Justification and objectives of the Commission proposal:

Since the adoption of Directive 94/47/EC, the market has evolved substantially in terms of 
supply and of the significant development of new products that are marketed in a similar 
fashion to and are in economic terms similar to timeshare. In general, these involve a 
substantial upfront payment plus subsequent payments linked to the use of holiday 
accommodation (alone, or in combination with other products). These products tend not to 
fall within the scope of Directive 94/47/EC, and this has led to significant problems for 
consumers and businesses.
The Commission proposal consists essentially of alterations to the definitions and scope of 
Directive 94/47/EC, the aim being to extend its coverage to new types of holiday products and 
to clarify and update the requirements concerning the content and language of the 
information and contracts supplied to the consumer.
                                               
1 Green Paper on the review of the consumer acquis (COM (2006) 744).
2 European Parliament resolution (report by Manuel Medina Ortega) on the monitoring of Community 
policy on the protection of purchasers of the right to use immovable properties on a timeshare basis 
(Directive 94/47/EC) (2000/2208 (INI)).
3 See COM (2007) 303, p. 6.
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Draftsman's position:

The draftsman considers that the commercial activities covered by this directive are of major 
importance for tourism in the EU and, more specifically, for operators and consumers in the 
Union. The guiding thread in this opinion will therefore be the need to reinforce the position 
of the consumer in any transactions concerning the acquisition of user rights. The draftsman 
therefore, in line with the position expressed by Parliament in 2002, considers that Article 
153 should be used in conjunction with the legal basis proposed by the Commission, with a 
view to ensuring a high level of consumer protection.

In addition, the draftsman considers it necessary to expand and update the basic definitions of 
the directive, with a view to ensuring that it does not rapidly become out of date and 
reinforcing the language and information requirements relating to the Member States and the 
traders, so guaranteeing a more stable and transparent market. The consumer will thus 
benefit from more and better information and should therefore be spared any need to 
withdraw from a contract on grounds such as altered circumstances or failure by both sides 
to give sufficient information. The right of withdrawal should be exercised under clear 
conditions that do not involve additional costs.

The draftsman also believes that, although it would be preferable to await a horizontal review 
of the acquis communautaire on consumer affairs, with a view to further clarifying definitions 
that are absolutely essential to the workings of an integrated market, as well as to the 
subsequent reinforcement of legal certainty for consumer protection, this is in fact not 
possible. The reason lies in the serious problems encountered by consumers in the exercise of 
their rights, especially at transnational level: this is due not to any lack of harmonised 
Community legislation in this area but to the absence of a clear Community legal framework -
a framework which could usefully be complemented by national legal frameworks of a more 
stringent nature which would reward businesses and consumers having the correct attitudes.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Preambul prima referire

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
95 şi 153,
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Justificare

It is clear from Article 1 of the legislative proposal and from its legal context, i.e. the revision 
of the acquis communautaire in the area of consumer protection, that the objective of the 
proposal is to strengthen consumer protection and to harmonise legislation. The 
Commission's proposed legal basis should therefore be complemented with Article 153 of the 
Treaty, in line with Parliament's report of 2004 (2000/2208 (INI).

Amendamentul 2
Considerentul 3a (nou)

(3a) Trebuie subliniată importanţa acestui 
sector pentru turismul european, iar 
Parlamentul European, în Rezoluţiile sale 
din 8 septembrie 2005 privind noile 
perspective şi provocări pentru turismul 
european durabil1 şi din 29 noiembrie 2007 
privind o nouă politică europeană în 
domeniul turismului2, a menţionat deja 
necesitatea revizuirii Directivei 94/47/CE.
___________________
1 JO C 193 E, 17.8.2006, p. 325.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0575.

Justificare

The European Parliament has always concerned itself with consumers’ rights as regards 
tourism. It is therefore appropriate that reference should be made to the two resolutions on 
this matter adopted during the current legislative term.

Amendamentul 3
Considerentul 4

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la 
înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, 
la condiţiile de stabilire, la regimul de 
autorizaţii sau la cerinţele de permise, 
precum şi la determinarea naturii legale a 
drepturilor care fac obiectul contractelor care 
intră sub incidenţa prezentei directive.

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la 
înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, 
la condiţiile de stabilire, la regimul de 
autorizaţii sau la cerinţele de permise, 
precum şi la determinarea naturii legale a 
drepturilor care fac obiectul contractelor care 
intră sub incidenţa prezentei directive, cu 
excepţia cazului în care legislaţiile în cauză 
sunt mai puţin stricte decât dispoziţiile 
prezentei directive în materie de protecţia 
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consumatorilor, fără a aduce atingere 
obiectivelor care decurg din Tratat.

Justificare

The aim of this amendment is to strengthen one of the two objectives of the proposal for a 
directive, namely consumer protection, by establishing a minimum threshold for protection.

Amendamentul 4
Considerentul 16a (nou)

(16a) În conformitate cu punctul 34 din 
Acordul interinstituţional pentru o 
legiferare mai bună1, statele membre sunt 
încurajate să întocmească, în interesul 
propriu şi al Comunităţii, propriile tabele, 
în care să se reflecte, în măsura posibilului, 
corelaţia dintre prezenta directivă şi 
măsurile de transpunere, şi să le facă 
publice.
_________
JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Justificare

This amendment concerns implementation of the interinstitutional agreement on better law-
making (OJ C 321, 31.12.2003, p.1).

Amendamentul 5
Articolul 1 alineatul (2) partea introductivă

(2) În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislaţiilor 
naţionale, statele membre pot continua să 
aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru 
a garanta consumatorilor un nivel de 
protecţie ridicat; dispoziţiile respective pot fi
referitoare la:

(2) În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislaţiilor 
naţionale, statele membre pot continua să 
aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru 
a garanta consumatorilor un nivel de 
protecţie ridicat, inclusiv dispoziţiile 
referitoare la:

Justificare

With a view to strengthening consumer protection, the aim of this amendment is to ensure that 
Member States can continue to apply more stringent national provisions, covering the areas 
mentioned in its articles but not necessarily only those areas.
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Amendamentul 6
Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

(a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată 
limitată” desemnează un contract cu durata 
de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, 
dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări 
pentru mai mult de un sejur;

(a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată 
limitată” desemnează un contract cu durata 
de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, 
dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări 
pentru mai mult de un sejur; aceste drepturi 
de utilizare includ, în special, drepturile 
contractuale implicite referitoare la carduri 
şi cluburi de vacanţă, carduri turistice şi 
altele de aceeaşi natură;

Justificare

Legal clarification aimed at a broader definition of the concept of timeshare, with a view to 
ensuring that the proposed legislation does not rapidly become out of date.

Amendamentul 7
Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(c) „revânzare” desemnează un contract prin 
care un agent economic ajută, cu titlu 
oneros, un consumator să vândă sau să 
cumpere un produs de vacanţă cu drept de 
utilizare pe durată limitată sau pe termen 
lung;

(c) „revânzare” desemnează un contract prin 
care un agent economic asistă, cu titlu 
oneros, un consumator în vânzarea sau 
cumpărarea unui produs de vacanţă cu 
drept de utilizare pe durată limitată sau pe 
termen lung;

Justificare

Legal clarification: the term 'assist' offers a more exact definition of the service provided and 
the trader/consumer relationship.

Amendamentul 8
Articolul 2 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) „suport durabil” desemnează orice 
instrument care permite consumatorilor să 
stocheze informaţii care le sunt adresate 
personal, dându-le posibilitatea să le 
acceseze cu uşurinţă pentru referinţe 
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ulterioare pentru o perioadă de timp 
adecvată scopului informării respective şi 
care permite reproducerea neschimbată a 
informaţiilor stocate;

Justificare

This definition is identical to that contained in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance 
marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and 
Directives 97/7/EC and 98/27/EC (providing for more up-to-date forms of  information 
resource).

Amendamentul 9
 Articolul 2 alineatul (1) litera (g)

(g) „contract auxiliar” desemnează orice 
contract subordonat altui contract.

(g) „contract auxiliar” desemnează orice 
contract complementar altui contract.

Justificare

Legal clarification: 'complementary' offers a more accurate definition of the legal 
relationship between contracts, since an 'ancillary contract' is not always necessarily 
'subordinated' to a main contract.

Amendamentul 10
Articolul 3 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură că orice 
publicitate precizează posibilitatea obţinerii 
de informaţii în scris, aşa cum se prevede la 
alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile 
respective.

(1) Statele membre asigură că orice 
publicitate precizează posibilitatea obţinerii 
de informaţii în scris, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, aşa cum se prevede la 
alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile 
respective.

Justificare

This definition is the same as that included in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC and 
proposed for inclusion in Article 2(1)(fa) (new) of the proposal.

Amendamentul 11
Articolul 3 alineatul (2) partea introductivă

(2) Agentul economic furnizează (2) Agentul economic furnizează 
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consumatorului în scris informaţiile cerute 
de acesta; în afara unei descrieri generale a 
produsului, informaţiile respective aduc 
precizări succinte privind cel puţin 
următoarele elemente, acolo unde este 
cazul:

consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, informaţiile cerute de acesta; 
în afara unei descrieri generale a produsului, 
informaţiile respective aduc precizări 
succinte privind cel puţin următoarele 
elemente:

Justificare

The aim of this amendment is:

1) to use the same definition as in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

2) to ensure a high standard of consumer information and thus respond positively to the 
various complaints frequently made by consumers regarding the insufficient nature, both 
qualitatively and quantitatively, of the information available.

Amendamentul 12
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează existenţa 
contractului în formă scrisă, precum şi că 
acesta este redactat într-una din limbile 
oficiale ale Comunităţii, la alegerea 
consumatorului.

(1) Statele membre garantează existenţa 
contractului în formă scrisă, pe hârtie sau pe 
alt suport durabil, precum şi că acesta este 
redactat în limba sau limbile statului 
membru în care este rezident sau al cărui 
cetăţean este consumatorul. Limba sau 
limbile în cauză trebuie, în orice caz, să 
figureze printre limbile oficiale ale 
Comunităţii, conform opţiunii 
consumatorului. Statul membru în care 
consumatorul este rezident poate, totuşi, să 
solicite ca informaţiile prevăzute la 
alineatul 2 să fie redactate cel puţin în 
limba sau într-una din limbile 
consumatorului, care trebuie să figureze 
printre limbile oficiale ale Comunităţii şi ca 
agentul economic să pună la dispoziţia 
consumatorului o traducere recunoscută 
oficial a acestor informaţii în limba sau 
într-una dintre limbile statului membru în 
care se află bunul mobil sau imobil, care
trebuie să figureze printre limbile oficiale 
ale Comunităţii.
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Justificare

The aim of this amendment is:

1) to act on the basis of the similar definition in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

2) in line with the Council's present informal position on the matter, to ensure that the 
language regime guarantees a high level of consumer protection while not imposing excessive 
costs on the sector.

Amendamentul 13
Articolul 4 alineatul (2) primul şi al doilea paragraf

(2) Informaţiile în scris prevăzute la articolul 
3 alineatul (2) fac parte integrantă din 
contract şi nu pot fi modificate decât în cazul 
în care părţile decid astfel de manieră 
explicită sau în cazul în care modificările 
rezultă din consecinţe independente de 
voinţa agentului economic. 

(2) Informaţiile în scris, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, prevăzute la articolul 3 
alineatul (2) fac parte integrantă din contract. 
Transmiterea acestora către consumator 
trebuie să aibă loc într-o manieră adecvată, 
obiectivă şi clară, folosindu-se caractere a 
căror mărime să permită o lecturare 
uşoară. Informaţiile în scris nu pot fi 
modificate decât în cazul în care 
modificările rezultă din circumstanţe
neprevăzute, neaşteptate şi aflate în afara 
controlului agentului economic şi generează 
consecinţe pe care acesta nu le-ar fi putut 
evita, chiar dacă ar fi realizat toate 
demersurile posibile.

Modificările rezultate din consecinţe 
independente de voinţa agentului economic
sunt comunicate consumatorului înainte de 
încheierea contractului.

Aceste modificări sunt comunicate 
consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, înainte de încheierea 
contractului.

Justificare

The aim of this amendment is:

1) to bring the text into line with Amendment 7;

2) to ensure that the inclusion of substantial information is not a matter to be decided 
independently by one of the parties. Experience has shown that the expression 'unless the 
parties expressly agree otherwise' allows certain traders to propose, on a unilateral basis, 
membership contracts in which the consumer is induced unawares to accept that he has no 
access to the information, his interests thus being damaged.
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Amendamentul 14
Articolul 4 alineatul (3a) (nou)

(3a) Consumatorul primeşte întotdeauna o 
copie a contractului pe hârtie sau pe alt 
suport durabil. 

Justificare

The aim of this amendment is to ensure that the consumer receives as much information as 
possible, in the context of the objective of ensuring a high level of protection and a stable and 
transparent market.

Amendamentul 15
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură că, după 
încheierea unui contract, consumatorul 
dispune de drept de retractare, fără să 
precizeze cauza, în termen de paisprezece 
zile de la semnarea contractului de ambele 
părţi sau de la semnarea unui contract 
preliminar de natură obligatorie de ambele 
părţi. În cazul în care ziua a paisprezecea
este o sărbătoare legală, perioada este 
extinsă până la prima zi lucrătoare 
următoare.

(1) Statele membre garantează că, după 
încheierea unui contract, consumatorul 
dispune de drept de retractare, fără să 
precizeze cauza, în termen neîntrerupt de 
douăzeci şi una de zile de la semnarea 
contractului definitiv de ambele părţi. În 
cazul în care ziua a douăzeci şi una este o 
sărbătoare legală, perioada este extinsă până 
la prima zi lucrătoare următoare.

Justificare

Sales of such properties often take place whilst the prospective purchase is on holiday and 
thus 14 days is too short for an objective assessment of whether the purchaser is serious in 
wishing to proceed with the purchase.

Amendamentul 16
Articolul 5 alineatul (2)

(2) În cazul în care contractul nu conţine 
toate informaţiile prevăzute la literele de la 
(a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din 
anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris în 
termen de trei luni de la semnarea 
contractului, perioada de retractare începe 
din ziua în care consumatorul primeşte 
informaţiile respective.

(2) În cazul în care contractul nu conţine 
toate informaţiile prevăzute la literele de la 
(a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din 
anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris,
pe hârtie sau alt suport durabil, în termen 
de trei luni de la semnarea contractului, 
perioada de retractare începe din ziua în care 
consumatorul primeşte informaţiile 
respective. Dacă aceste informaţii nu sunt 
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furnizate în termenul menţionat la acest 
alineat, contractul este nul.

Justificare

Clarification aimed at improving legal certainty in the text.

Amendamentul 17
Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care informaţiile prevăzute 
la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la 
(a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate în 
scris în termen de trei luni de la semnarea 
contractului, dreptul de retractare va expira 
după trei luni şi paisprezece zile de la data 
semnării contractului.

eliminat

Justificare

It is proposed in Amendment 16 that should the information concerned not be provided within 
the deadline as stated, the contract shall be null and void. This makes a withdrawal period 
redundant.

Amendamentul 18
Articolul 5 alineatul (5)

(5) În cazul în care îşi exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislaţia naţională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 
contractului şi al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalităţi 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 1. 
Contractul menţionează de manieră 
explicită astfel de cheltuieli.

eliminat

Justificare

The right to withdraw from a contract at will is an 'ex tunc' right, i.e. its effects have an 
influence on the date of signing of the contract. It follows that the trader cannot ask the 
consumer to meet costs relating to a contract that produces no effects. Experience has shown 
that frequently (and illegally), when a consumer exercises the right of withdrawal in good 
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time, he is asked to meet administrative costs, a circumstance which tends to obstruct exercise 
of the right to withdraw at will.

Amendamentul 19
Articolul 5 alineatul (6)

(6) În cazul în care îşi exercită dreptul de 
retractare prevăzut la alineatul 3, 
consumatorul nu trebuie să facă nicio 
rambursare.

(6) În cazul în care îşi exercită dreptul de 
retractare, consumatorul nu trebuie să facă 
nicio rambursare.

Justificare

Legal clarification in line with Amendment 18.

Amendamentul 20
Articolul 6 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură că sunt interzise 
orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, 
rezervarea de bani prin cardul de credit, 
recunoaşterea de manieră explicită a 
datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de 
consumator către agentul economic sau orice 
alt terţ, înaintea perioadei pe parcursul căreia 
îşi poate exercita dreptul de retractare în 
conformitate cu articolul 5 alineatele de la 
(1) la (3).

(1) Statele membre asigură că sunt interzise 
orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, 
blocarea de bani în contul bancar sau pe
cardul de credit sau de debit, recunoaşterea 
de manieră explicită a datoriilor sau orice 
alte plăţi efectuate de consumator către 
agentul economic sau orice alt terţ, înaintea 
perioadei pe parcursul căreia îşi poate 
exercita dreptul de retractare în conformitate 
cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3).

Justificare

To cover different methods of deposit/payment guarantees.

Amendamentul 21
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Sunt interzise orice plăţi, acordarea de
garanţii, rezervarea de bani prin cardurile 
de credit, recunoaşterea de manieră explicită 
a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de 
consumator către agentul economic sau orice 
alt terţ, în scopul revânzării, înainte de 
efectuarea efectivă a vânzării respective sau 

(2) Sunt interzise orice plăţi, acordarea de 
garanţii, blocarea de bani în conturi 
bancare sau pe cardul de credit sau de 
debit, recunoaşterea de manieră explicită a 
datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de 
consumator către agentul economic sau orice 
alt terţ, în scopul revânzării, înainte de 
efectuarea efectivă a vânzării respective sau 
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de rezilierea contractului pe alte căi. de rezilierea contractului pe alte căi.

Justificare

To cover different methods of deposit/payment guarantees.

Amendamentul 22
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură că, în cazul în 
care consumatorul îşi exercită dreptul de 
retractare de la contractul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată sau a 
produselor de vacanţă cu drept de utilizare 
pe termen lung, orice contract auxiliar, 
inclusiv de schimb, sunt reziliate în mod 
automat fără penalizări.

(1) Statele membre asigură că, în cazul în 
care consumatorul îşi exercită dreptul de 
retractare de la contractul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată sau a 
produselor de vacanţă cu drept de utilizare 
pe termen lung, orice contract auxiliar, 
inclusiv de schimb, încetează în mod 
automat, fără costuri pentru consumator.

Justificare

Legal and linguistic clarification.

Amendamentul 23
Articolul 7 alineatul (2)

(2) În cazul în care preţul este acoperit în 
întregime sau parţial de un împrumut acordat
consumatorului de către agentul economic 
sau de un terţ pe baza unui acord încheiat 
între acel terţ şi agentul economic, acordul 
de împrumut este reziliat fără penalizări, în 
cazul în care consumatorul îşi exercită 
dreptul de retractare de la contractul 
principal, aşa cum se prevede la articolul 5.

(2) În cazul în care preţul este acoperit în 
întregime sau parţial de un împrumut acordat 
consumatorului de către agentul economic 
sau de un terţ pe baza unui acord încheiat 
între acel terţ şi agentul economic, acordul 
de împrumut încetează fără costuri pentru 
consumator, în cazul în care consumatorul 
îşi exercită dreptul de retractare de la 
contractul principal.

Justificare

Legal and linguistic clarification.

Amendamentul 24
Articolul 9 alineatul (2) litera (a)

(a) organismele publice sau reprezentanţii 
lor;

(a) autorităţile şi organismele publice sau 
reprezentanţii lor;
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Justificare

Clarification aimed at extending the range of organisations concerned.

Amendamentul 25
Articolul 10 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre garantează punerea la 
dispoziţie a informaţiilor complete, precum 
şi accesul consumatorului şi al agentului 
economic la mecanismele juridice existente 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 
2000 privind competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în 
materie civilă şi comercială1, în ceea ce 
priveşte soluţionarea extrajudiciară a 
litigiilor în materie de protecţie a 
consumatorilor şi acţiunile în instanţă cu 
caracter judiciar sau administrativ.
________
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a 
fost modificat ultima dată prin Regulamentul
Consiliului (CE) nr.1791/2006 (JO L 363, 
20.12.2006, p.1).

Justificare

In view of their public character, full information on and access to the legal mechanisms 
available to consumer and trader under Regulation No 44/2001 of 22 December 2001 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 
matters should be guaranteed by the Member States, the aim being to ensure a high level of 
consumer protection and a stable and transparent market.

Amendamentul 26
Anexa I litera (c)

(c) în cazul în care contractul se referă la un 
bun imobil anume, o descriere adecvată a 
bunului în cauză şi amplasarea acestuia; în 
cazul în care contractul se referă la mai 
multe bunuri imobile (mai multe locuri de 
vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor 
şi amplasării acestora; în cazul în care 

(c) în cazul în care contractul se referă la un 
bun imobil anume, o descriere adecvată a 
bunului în cauză, inclusiv a gradului de 
finisare, a obiectelor de mobilier şi 
instalaţiilor fixe şi a accesoriilor casnice, 
precum şi amplasarea bunului; în cazul în 
care contractul se referă la mai multe bunuri 



PE396.763v03-00 16/27 AD\706416RO.doc

RO

contractul se referă la un loc de cazare altul 
decât un bun imobil, o descriere adecvată a 
locului de cazare respectiv şi a dotărilor 
acestuia;

imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o 
descriere adecvată a bunurilor şi amplasării 
acestora; în cazul în care contractul se referă 
la un loc de cazare altul decât un bun imobil, 
o descriere adecvată a locului de cazare 
respectiv şi a dotărilor acestuia;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 27
Anexa I litera (ca) (nouă)

(ca) în cazurile în care contractul prevede 
dreptul de a ocupa unul dintr-o serie de 
bunuri aparţinând unui grup de bunuri, 
informaţii referitoare la restricţiile privind 
ocuparea bunului în cauză sau, atunci 
când este în vigoare un sistem bazat pe 
puncte, informaţii referitoare la necesitatea 
de a obţine mai multe puncte pentru a se 
permite ocuparea bunului în cauză;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 28
Anexa I litera (cb) (nouă)

(cb) informaţiile furnizate de agentul 
economic includ detalii referitoare la 
eventualele restricţii privind utilizarea 
proprietăţii, restricţii privind urbanismul, 
precum şi toate detaliile referitoare la 
aprobările sau autorizaţiile de urbanism 
sau de construcţie care privesc 
proprietatea;

Justificare

To ensure that the property being sold has been built legally.
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Amendamentul 29
Anexa I litera (f)

(f) modalităţile prin care sunt organizate 
întreţinerea şi reparaţiile locului de cazare, 
precum şi administrarea şi gestionarea 
acestuia; este necesar să se precizeze dacă 
poate influenţa consumatorul deciziile 
privind aceste aspecte şi cum poate lua parte 
la acestea;

(f) modalităţile prin care sunt organizate 
întreţinerea şi reparaţiile locului de cazare, 
precum şi administrarea şi gestionarea 
acestuia; este necesar să se clarifice 
responsabilităţile care revin părţilor şi să se 
precizeze dacă poate influenţa consumatorul 
deciziile privind aceste aspecte şi cum poate 
lua parte la acestea;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 30
Anexa I litera (g)

(g) o descriere adecvată a modalităţii prin 
care costurile vor fi alocate consumatorului, 
precum şi modalităţile şi termenele de 
respectat în cazul creşterii costurilor; acolo 
unde este cazul, informaţii privind existenţa 
oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice 
alt drept de retenţie care grevează asupra 
bunului imobiliar;

(g) o descriere adecvată a modalităţii prin 
care costurile vor fi alocate consumatorului, 
precum şi modalităţile şi termenele de 
respectat în cazul creşterii costurilor; acolo 
unde este cazul, informaţii privind existenţa 
oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice 
alt drept de retenţie care grevează asupra 
bunului imobiliar, precum şi a altor drepturi 
care decurg din contract;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 31
Anexa I litera (h)

(h) perioada exactă în care poate fi exercitat 
dreptul care face obiectul contractului şi, 
acolo unde este cazul, durata acesteia; data 
de la care consumatorul poate începe 

(h) perioada exactă în care poate fi exercitat 
dreptul care face obiectul contractului şi, 
acolo unde este cazul, durata acestuia; data 
de la care consumatorul poate începe 
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exercitarea dreptului care face obiectul 
contractului;

exercitarea dreptului care face obiectul 
contractului şi a dreptului de retractare;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 32
Anexa I litera (i)

(i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor 
comune; baza de calcul a cheltuielilor 
referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile 
legale obligatorii (de exemplu, taxe şi 
onorarii), precum şi cheltuielile 
administrative generale (de exemplu, 
gestiune, întreţinere şi reparaţii);

(i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor 
comune; metoda de calcul a cheltuielilor 
referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile 
legale obligatorii (de exemplu, taxe şi 
onorarii), precum şi cheltuielile 
administrative generale (de exemplu, 
gestiune, întreţinere şi reparaţii);

Justificare
The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 33
Anexa I litera (j)

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 34
Anexa I litera (k)

(k) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un program de schimb sau de 
revânzare a drepturilor contractuale, 
informaţiile referitoare la aceste programe, 
precum şi precizarea costurilor referitoare la 
revânzare şi schimb prin intermediul acestor 
sisteme;

(k) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un program de schimb sau de 
revânzare a drepturilor contractuale, 
informaţiile referitoare la aceste programe, 
precum şi precizarea costurilor referitoare la 
revânzare şi schimb prin intermediul acestor 
sisteme; obligativitatea furnizării 
informaţiilor menţionate în prezenta anexă 
se aplică mutatis mutandis drepturilor care 
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fac obiectul schimbului sau revânzării;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 35
Anexa I litera (m)

(m) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract şi consecinţele retractării, 
inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei 
costurilor pe care consumatorul trebuie să 
le ramburseze în conformitate cu articolul 
5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită 
dreptul de retractare; acolo unde este cazul, 
informaţiile privind modalităţile de reziliere 
a acordului de împrumut şi a contractului 
auxiliar în raport cu contractul, în cazul 
retractării din contract; informaţiile 
referitoare la consecinţele unei astfel de 
retractări; 

(m) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract şi consecinţele retractării, în 
cazul în care consumatorul îşi exercită 
acest drept; acolo unde este cazul, 
informaţiile privind modalităţile de reziliere 
a acordului de împrumut şi a contractului 
auxiliar în raport cu contractul, în cazul 
retractării din contract în conformitate cu 
articolul 5; informaţiile referitoare la 
consecinţele unei astfel de retractări; 

Justificare

Legal clarification in line with Amendment 17.

Amendamentul 36
Anexa I litera (p)

(p) existenţa, conţinutul, controlul şi 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(p) informaţii privind eventuala 
aplicabilitate a codurilor de conduită în 
cazul agentului economic şi căile de acces 
la conţinutul codurilor respective;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to 
their content.
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Amendamentul 37
Anexa I litera (q)

(q) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a 
litigiilor.

(q) informaţii privind legislaţia aplicabilă 
contractului şi, dacă este cazul, informaţii 
privind posibilitatea soluţionării 
extrajudiciare a litigiilor.

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

Amendamentul 38
Anexa II litera (b)

(b) estimarea rezonabilă a termenului de 
finalizare a construcţiei locului de cazare şi 
al serviciilor care îl fac complet operaţional 
(conectarea la gaz, electricitate, apă şi 
telefon);

(b) estimarea rezonabilă a termenului de 
finalizare a construcţiei locului de cazare şi a
serviciilor care îl fac complet operaţional 
(conectarea la gaz, electricitate, apă şi 
telefon) şi sancţiunile aplicabile în cazul 
nerespectării estimării rezonabile a 
termenului de finalizare;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market.

Amendamentul 39
Anexa II litera (ba) (nouă)

(ba) o clauză care precizează că nu există 
nicio altă cheltuială suportată de 
consumator şi nici obligaţii la care acesta 
să se supună, altele decât cele specificate în 
contract;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to guarantee that no additional expenses or 
obligations are passed on to the consumer other than those specified in the contract.
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Amendamentul 40
Anexa II litera (d)

(d) garanţiile privind finalizarea construcţiei 
locului de cazare sau garanţiile privind 
rambursarea oricăror plăţi efectuate în cazul 
în care construcţia nu este terminată şi, acolo 
unde este cazul, condiţiile de aplicare a 
garanţiilor respective.

(d) garanţiile privind finalizarea şi gradul de 
calitate al finalizării construcţiei locului de 
cazare sau garanţiile privind rambursarea 
oricăror plăţi efectuate în cazul în care 
construcţia nu este terminată şi, acolo unde 
este cazul, condiţiile de aplicare a garanţiilor 
respective.

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for full compliance with the agreed 
standards of completion.

Amendamentul 41
Anexa III litera (b)

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului;

(b) natura exactă şi conţinutul dreptului care 
face obiectul contractului, inclusiv o 
descriere exactă a drepturilor conferite 
consumatorului prin contract şi a 
eventualelor restricţii aplicabile sau a 
ofertelor limitate sau a termenelor pentru 
anumite reduceri;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the rights 
governed by the contract.

Amendamentul 42
Anexa III litera (d)

(d) preţurile care trebuie plătite de 
consumator;

(d) preţurile totale care trebuie plătite de 
consumator;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the total price 
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to be paid by the consumer.

Amendamentul 43
Anexa III litera (ia) (nouă)

(ia) condiţiile şi consecinţele rezilierii 
contractului şi informaţii referitoare la 
responsabilitatea consumatorului în ceea 
ce priveşte costurile care decurg dintr-o 
astfel de reziliere;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract 
and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

Amendamentul 44
Anexa IV litera (e)

(e) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract şi consecinţele retractării, 
inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei 
costurilor pe care consumatorul trebuie să 
le ramburseze în conformitate cu articolul 
5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită 
dreptul de retractare;

(e) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract în conformitate cu articolul 5;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the right to withdraw from the contract, pursuant to Article 5.

Amendamentul 45
Anexa IV litera (ea) (nouă)

(ea) condiţiile şi consecinţele rezilierii 
contractului şi informaţii referitoare la 
responsabilitatea consumatorului în ceea 
ce priveşte costurile care decurg dintr-o 
astfel de reziliere;
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Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide 
information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract 
and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

Amendamentul 46
Anexa IV litera (h)

(h) existenţa, conţinutul, controlul şi 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(h) informaţii privind eventuala 
aplicabilitate a codurilor de conduită în 
cazul agentului economic şi căile de acces 
la conţinutul codurilor respective;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to the codes of conduct and on the means of access to 
their content.

Amendamentul 47
Anexa IV litera (i)

(i) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a 
litigiilor.

(i) informaţii privind legislaţia aplicabilă 
contractului şi, dacă este cazul, informaţii 
privind posibilitatea soluţionării 
extrajudiciare a litigiilor.

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

Amendamentul 48
Anexa IV litera (ia) (nouă)

(ia) o clauză care precizează faptul că 
produsul este transmis liber de orice sarcini 
sau obligaţii.
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Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of fees or charges, under penalty of the consumers being deprived of their right, in the case, 
for example, of execution of a mortgage.

Amendamentul 49
Anexa V litera (b)

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului;

(b) natura exactă şi conţinutul dreptului care 
face obiectul contractului;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their 
right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

Amendamentul 50
Anexa V litera (e)

(e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de 
calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea 
bunului, cheltuielile legale obligatorii (de 
exemplu, taxe şi onorarii), precum şi 
cheltuielile administrative (de exemplu, 
gestiune, întreţinere şi reparaţii); 

(e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor 
comune; metoda de calcul a cheltuielilor 
referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile 
legale obligatorii (de exemplu, taxe şi 
onorarii), precum şi cheltuielile 
administrative generale (de exemplu, 
gestiune, întreţinere şi reparaţii); 

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market

Amendamentul 51
Anexa V litera (i)

(i) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract şi consecinţele retractării, 
inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei 

(i) informaţiile privind dreptul de retractare 
din contract şi consecinţele retractării, în 
cazul în care consumatorul îşi exercită 
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costurilor pe care consumatorul trebuie să 
le ramburseze în conformitate cu articolul 
5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită 
dreptul de retractare; acolo unde este cazul, 
informaţiile privind modalităţile de reziliere 
a acordului de împrumut şi a contractului 
auxiliar în raport cu contractul, în cazul 
retractării din contract; informaţiile 
referitoare la consecinţele unei astfel de 
retractări;

dreptul de retractare; acolo unde este cazul, 
informaţiile privind modalităţile de reziliere 
a acordului de împrumut şi a contractului 
auxiliar în raport cu contractul, în cazul 
retractării din contract în conformitate cu 
articolul 5; informaţiile referitoare la 
consecinţele unei astfel de retractări; 

Justificare

Legal clarification in line with Amendment 17.

Amendamentul 52
Anexa V litera (ia) (nouă)

(ia) o clauză care precizează faptul că 
produsul este transmis liber de orice sarcini 
sau obligaţii.

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free 
of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their 
right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

Amendamentul 53
Anexa V litera (l)

(l) existenţa, conţinutul, controlul şi 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(l) informaţii privind eventuala 
aplicabilitate a codurilor de conduită în 
cazul agentului economic şi căile de acces 
la conţinutul codurilor respective;

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether 
the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to 
their content.
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Amendamentul 54
Anexa V litera (m)

(m) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a 
litigiilor.

(m) informaţii privind legislaţia aplicabilă 
contractului şi, dacă este cazul, informaţii 
privind posibilitatea soluţionării 
extrajudiciare a litigiilor.

Justificare

The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, 
competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.
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