
AM\694734RO.doc PE 398.282v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

14.11.2007 PE398.282v01-00

AMENDAMENTELE 123-236

Proiect de recomandare pentru a doua lectură (PE396.526v02-00)
Kurt Lechner
Poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a 
Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului

Poziţia comună a Consiliului (9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD))

Poziţia comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Wolfgang Bulfon

Amendamentul 123
Considerentul 9

(9) O armonizare completă este necesară 
pentru a se asigura tuturor consumatorilor 
din Comunitate un nivel ridicat şi echivalent 
de protecţie a intereselor lor şi pentru crearea 
unei veritabile pieţe interne. În consecinţă, 
nu ar trebui să li se permită statelor membre 
să menţină sau să introducă alte dispoziţii de 
drept intern decât cele prevăzute de prezenta 
directivă. Cu toate acestea, o astfel de 
limitare nu ar trebui să se aplice decât în 
cazul dispoziţiilor armonizate din prezenta 
directivă. Când astfel de dispoziţii 
armonizate nu există, statele membre ar 
trebui să dispună în continuare de libertatea 
de a menţine sau introduce dispoziţii legale 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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naţionale. În consecinţă, statele membre ar 
putea, de exemplu, să menţină sau să 
introducă dispoziţii naţionale cu privire la 
răspunderea solidară a vânzătorului sau 
furnizorului de servicii şi a creditorului. Un 
alt exemplu privind această posibilitate 
oferită statelor membre ar putea fi 
menţinerea sau introducerea de dispoziţii 
naţionale cu privire la anularea contractului 
de vânzare de bunuri sau furnizare de 
servicii, în cazul în care consumatorul îşi 
exercită dreptul de retragere din contractul 
de credit. În acest sens, în cazul contractelor 
de credit pe durată nedeterminată, ar trebui 
să li se acorde statelor membre dreptul de a 
stabili un termen minim care trebuie să 
curgă între momentul în care creditorul 
solicită rambursarea şi ziua în care trebuie 
rambursat creditul.

Or. de

Justificare

Die Begrifflichkeiten zur „Harmonisierung“ sind in höchstem Grad verwirrend und 
widersprüchlich. Neben der (nicht zur Diskussion stehenden) Minimalharmonisierung, wird 
von „vollständiger Harmonisierung“, von „umfassender Harmonisierung“ (siehe Bericht von 
MEP Patrie) und von Vollharmonisierung gesprochen. Nachdem die gegenständliche 
Richtlinie nicht den gesamten Kreditvertrag regelt, sondern nur einige Bereiche, ist es evident 
von Vollharmonisierung zu sprechen.

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 124
Considerentul 10

(10) Definiţiile cuprinse în prezenta 
directivă stabilesc domeniul de aplicare a
armonizării. În consecin�ă, obliga�ia 
impusă statelor membre de a pune în 
aplicare dispozi�iile prezentei directive ar 
trebui să fie limitată la domeniul de aplicare 
al acesteia, conform defini�iilor 
men�ionate. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
punerii în aplicare de către statele membre, 

(10) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive şi definiţiile cuprinse în aceasta
stabilesc domeniul de aplicare al
armonizării. În consecin�ă, obliga�ia 
impusă statelor membre de a pune în 
aplicare dispozi�iile prezentei directive ar 
trebui să fie limitată la domeniul de aplicare 
al acesteia, conform defini�iilor 
men�ionate. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
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în conformitate cu legisla�ia comunitară, a 
dispozi�iilor prezentei directive în domenii 
care nu intră în sfera de aplicare a acesteia.
Astfel, un stat membru ar putea să menţină 
sau să introducă dispoziţii legale naţionale 
corespunzătoare celor din prezenta directivă, 
sau anumitor prevederi privind contractele 
de credit din aceasta, care nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cum ar fi 
dispoziţiile privind contractele de credit 
pentru sume mai mici de 200 EUR sau mai 
mari de 100 000 EUR. De asemenea, statele 
membre ar putea aplica dispoziţiile prezentei 
directive �i în cazul unui credit legat care 
nu intră sub incidenţa definiţiei privind 
contractul de credit legat cuprinsă în 
prezenta directivă. Astfel, dispozi�iile cu 
privire la contractul de credit legat ar putea 
fi aplicate contractelor de credit care servesc 
doar par�ial la finan�area unui contract 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de 
servicii.

punerii în aplicare de către statele membre, 
în conformitate cu legisla�ia comunitară, a 
dispozi�iilor prezentei directive în domenii 
care nu intră în sfera de aplicare a acesteia. 
Astfel, un stat membru ar putea să menţină 
sau să introducă dispoziţii legale naţionale 
corespunzătoare celor din prezenta directivă, 
sau anumitor prevederi privind contractele 
de credit din aceasta, care nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cum ar fi 
dispoziţiile privind contractele de credit 
pentru sume mai mici de 500 EUR sau mai 
mari de 50 000 EUR. De asemenea, statele 
membre ar putea aplica dispoziţiile prezentei 
directive �i în cazul unui credit legat care 
nu intră sub incidenţa definiţiei privind 
contractul de credit legat cuprinsă în 
prezenta directivă. Astfel, dispozi�iile cu 
privire la contractul de credit legat ar putea 
fi aplicate contractelor de credit care servesc 
doar par�ial la finan�area unui contract 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de 
servicii.

Or. de

Amendament depus de Olle Schmidt, Janelly Fourtou

Amendamentul 125
Considerentul 10

(10) Definiţiile cuprinse în prezenta 
directivă stabilesc domeniul de aplicare a
armonizării. În consecin�ă, obliga�ia 
impusă statelor membre de a pune în 
aplicare dispozi�iile prezentei directive ar 
trebui să fie limitată la domeniul de aplicare 
al acesteia, conform defini�iilor 
men�ionate. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
punerii în aplicare de către statele membre, 
în conformitate cu legisla�ia comunitară, a 
dispozi�iilor prezentei directive în domenii 
care nu intră în sfera de aplicare a acesteia.
Astfel, un stat membru ar putea să menţină 
sau să introducă dispoziţii legale naţionale 

(10) Definiţiile cuprinse în prezenta 
directivă stabilesc domeniul de aplicare al
armonizării. În consecin�ă, obliga�ia 
impusă statelor membre de a pune în 
aplicare dispozi�iile prezentei directive ar 
trebui să fie limitată la domeniul de aplicare 
al acesteia, conform defini�iilor 
men�ionate. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
punerii în aplicare de către statele membre, 
în conformitate cu legisla�ia comunitară, a 
dispozi�iilor prezentei directive în domenii 
care nu intră în sfera de aplicare a acesteia.
Astfel, un stat membru ar putea să menţină 
sau să introducă dispoziţii legale naţionale 
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corespunzătoare celor din prezenta directivă, 
sau anumitor prevederi privind contractele 
de credit din aceasta, care nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cum ar fi 
dispoziţiile privind contractele de credit 
pentru sume mai mici de 200 EUR sau mai 
mari de 100 000 EUR. De asemenea, statele 
membre ar putea aplica dispoziţiile prezentei 
directive �i în cazul unui credit legat care 
nu intră sub incidenţa definiţiei privind 
contractul de credit legat cuprinsă în 
prezenta directivă. Astfel, dispozi�iile cu 
privire la contractul de credit legat ar putea 
fi aplicate contractelor de credit care servesc 
doar par�ial la finan�area unui contract 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de 
servicii.

corespunzătoare celor din prezenta directivă, 
sau anumitor prevederi privind contractele 
de credit din aceasta, care nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cum ar fi 
dispoziţiile privind contractele de credit 
pentru sume mai mici de 200 EUR sau mai 
mari de 50 000 EUR. De asemenea, statele 
membre ar putea aplica dispoziţiile prezentei 
directive �i în cazul unui credit legat care 
nu intră sub incidenţa definiţiei privind 
contractul de credit legat cuprinsă în 
prezenta directivă. Astfel, dispozi�iile cu 
privire la contractul de credit legat ar putea 
fi aplicate contractelor de credit care servesc 
doar par�ial la finan�area unui contract 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de 
servicii.

Or. en

Justificare

Credits over EUR 50 000 are rarely typical consumer credits, thus the scope could be 
lowered. Keeping the scope at EUR 200 allows for the CCD to include SMS-loans. A new type 
of "quick-loans" that has come be a rapidly growing problem for especially teenagers in 
Sweden. The loans can be obtained over the phone and you normally have the money in your 
account within 15 minutes. With regard to the possibility that this form of loans can spread 
over Europe and the amount of financial difficulties it has created for teenagers it would be 
advisable to leave the scope at EUR 200.  Please see Article 2 paragraph 2 point (c).

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 126
Considerentul 11

(11) În cazul anumitor contracte de credit, 
cărora li se aplică numai unele dintre 
dispoziţiile prezentei directive, nu ar trebui 
să li se permită statelor membre să adopte 
dispoziţii legale naţionale care să pună în 
aplicare alte dispoziţii ale acestei directive.
Cu toate acestea, statele membre ar trebui să 
dispună în continuare de libertatea de a 
reglementa, în legislaţia naţională, acele 
tipuri de contracte de credit cu privire la alte 

(11) În cazul anumitor contracte de credit, 
cărora li se aplică numai unele dintre 
dispoziţiile prezentei directive, ar trebui să li 
se permită statelor membre să adopte 
dispoziţii legale naţionale care să pună în 
aplicare alte dispoziţii ale acestei directive.
În plus, statele membre ar trebui să dispună 
în continuare de libertatea de a reglementa, 
în legislaţia naţională, acele tipuri de 
contracte de credit cu privire la alte aspecte 
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aspecte nearmonizate de prezenta directivă. nearmonizate de prezenta directivă.

Or. en

Amendament depus de Bill Newton Dunn

Amendamentul 127
Considerentul 12a (nou)

(12a) Prezenta directivă nu se aplică 
anumitor tipuri de contracte de credit, cum 
ar fi cardurile cu plată amânată (carduri de 
credit), pentru care nu se impune o 
dobândă decât în cazul nerespectării 
condiţiilor contractuale şi pentru care se 
percep doar comisioane fixe, care nu 
variază în funcţie de suma cheltuită de pe 
asemenea carduri. În cazul acestor 
contracte de credit, statele membre ar putea 
să menţină sau să introducă dispoziţii 
legale naţionale separate.

Or. en

Justificare

Charge cards (also known as deferred payment cards) are not strictly speaking a real credit 
instrument but rather deferred payments from the customer to the issuer. The issuer pays the 
supplier on behalf of the customer and the latter repays the issuer in full, on a monthly basis, 
upon receipt of the statement. In addition, charge cards apply only fixed annual service fees 
that do not vary in relation to the amounts spent on these cards.

Amendament depus de Heide Rühle

Amendamentul 128
Considerentul 12a (nou)

(12a) Prezenta directivă nu se aplică 
anumitor tipuri de contracte de credit, cum 
ar fi cardurile cu plată amânată (carduri de 
credit), pentru care nu se impune o 
dobândă decât în cazul nerespectării 
condiţiilor contractuale şi pentru care se 
percep doar comisioane fixe, care nu 
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variază în funcţie de suma cheltuită de pe 
asemenea carduri. În cazul acestor 
contracte de credit, statele membre ar putea 
să menţină sau să introducă dispoziţii 
legale naţionale separate.

Or. en

Justificare

Charge cards (also known as deferred payment cards) are not strictly speaking a real credit 
instrument but rather deferred payments from the customer to the issuer. The issuer pays the 
supplier on behalf of the customer and the latter repays the issuer in full, on a monthly basis, 
upon receipt of the statement. In addition, charge cards apply only fixed annual service fees 
that do not vary in relation to the amounts spent on these cards.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 129
Considerentul 19

(19) Costul total al creditului pentru 
consumator trebuie să cuprindă toate 
costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, 
taxele, onorariile intermediarilor de credit �i 
orice alt tip de onorarii pe care consumatorul 
trebuie să le plătească în legătură cu 
contractul de credit, cu excep�ia taxelor 
notariale. Cuno�tin�ele reale ale 
creditorului cu privire la costuri trebuie 
evaluate obiectiv, avându-se în vedere 
cerin�ele de diligen�ă profesională.

(19) Costul total al creditului pentru 
consumator trebuie să cuprindă toate 
costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, 
taxele, onorariile intermediarilor de credit �i 
orice alt tip de onorarii pe care consumatorul 
trebuie să le plătească în legătură cu 
contractul de credit. Cuno�tin�ele reale ale 
creditorului cu privire la costuri trebuie 
evaluate obiectiv, avându-se în vedere 
cerin�ele de diligen�ă profesională.

Or. en

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 130
Considerentul 24

(24) Statele membre pot reglementa 
caracterul potenţial obligatoriu al 
informaţiilor furnizate consumatorului 
înainte de încheierea contractului de credit, 

eliminat
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precum şi perioada în care informaţiile 
precontractuale au forţă obligatorie pentru 
creditor.

Or. fr

Justificare

This recital leaves the Member States the option - in the context of national-level 
implementation of the rules on pre-contractual information - of taking a totally discretionary 
approach to assessing the possibly binding nature of the information supplied to the 
consumer. Pre-contractual information is one of the directive’s major steps forward, and for 
that reason it is hardly acceptable that it should be left up to the Member State to decide 
whether that information is to be binding or not.

Amendament depus de Mia De Vits

Amendamentul 131
Considerentul 27

(27) În vederea evaluării bonită�ii unui 
consumator, creditorul ar trebui să consulte 
�i bazele de date relevante;
circumstan�ele actuale �i aspectele de 
natură juridică pot impune ca aceste 
consultări să varieze ca anvergură. Pentru 
a preveni orice denaturare a concuren�ei 
între creditori, acestora ar trebui să li se 
asigure accesul la bazele de date private 
sau publice privind consumatorii dintr-un 
stat membru în care creditorii respectivi nu 
î�i au sediul, în condi�ii nediscriminatorii 
în raport cu creditorii din respectivul stat 
membru.

(27) În vederea evaluării bonită�ii unui 
consumator, creditorul trebuie să consulte o 
bază de date centrală, gestionată de 
autorităţile publice, în care se înregistrează 
creditul restant. Accesul la această bază de 
date centrală trebuie acordat tuturor 
creditorilor, în condiţii nediscriminatorii.

Or. nl

Justificare

In order to avoid excessive debt burdens, creditors should be required, before providing 
credit, to consult a central database containing information on the consumer's credit status. 
The authorities should register the fact that it has been consulted.
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Amendament depus de Sharon Bowles, Diana Wallis

Amendamentul 132
Considerentul 27

(27) În vederea evaluării bonită�ii unui 
consumator, creditorul ar trebui să consulte 
�i bazele de date relevante; circumstan�ele 
actuale �i aspectele de natură juridică pot 
impune ca aceste consultări să varieze ca 
anvergură. Pentru a preveni orice denaturare 
a concuren�ei între creditori, acestora ar 
trebui să li se asigure accesul la bazele de 
date private sau publice privind 
consumatorii dintr-un stat membru în care 
creditorii respectivi nu î�i au sediul, în 
condi�ii nediscriminatorii în raport cu 
creditorii din respectivul stat membru.

(27) În vederea evaluării bonită�ii unui 
consumator, creditorul ar trebui să consulte 
�i bazele de date relevante; circumstan�ele 
actuale �i aspectele de natură juridică pot 
impune ca aceste consultări să varieze ca 
anvergură. Pentru a preveni orice denaturare 
a concuren�ei între creditori, acestora ar 
trebui să li se asigure accesul la bazele de 
date private sau publice privind 
consumatorii dintr-un stat membru în care 
creditorii respectivi nu î�i au sediul, în 
condi�ii nediscriminatorii în raport cu 
creditorii din respectivul stat membru. 
Pentru a le permite creditorilor să utilizeze 
modelele de analiză specifice (scoring) în 
vederea evaluării eficiente a bonităţii 
consumatorului şi a capacităţii acestuia de 
a contracta un nou credit, intermediarilor 
specializaţi în stabilirea punctajului de 
bonitate trebuie să li se asigure accesul, în 
condiţii nediscriminatorii, la datele de 
credit anonimizate din aceste baze de date 
publice sau private privind consumatorii.

Or. en

Justificare

Creditors need to be able to use credit scoring models to efficiently assess the consumer’s 
credit status and capacity to take on new credit. Credit scoring intermediaries produce the 
predictive models used by the creditors to analyze these risks in individual credit data 
records. They play a crucial role in lowering costs and increasing choice for consumers by 
helping creditors to accurately assess these risks.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 133
Considerentul 27a (nou)

(27a) Intermediarii specializaţi în stabilirea 
punctajului de bonitate utilizează tehnici de 
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modelare statistică pentru analizarea 
datelor de credit anonimizate, în vederea 
creării unor modele analitice predictive 
care pot fi folosite pentru a evalua în mod 
obiectiv bonitatea unui consumator şi 
capacitatea acestuia de a contracta un nou 
credit. Deoarece intermediarii specializaţi 
în stabilirea punctajului de bonitate 
facilitează în mod evident acordarea de 
credite la nivel transfrontalier, statele 
membre trebuie să se asigure că normele 
naţionale nu îngrădesc activitatea acestora, 
garantând în acelaşi timp dreptul 
consumatorilor de a accesa, la cerere şi în 
condiţii comerciale rezonabile, punctajul 
lor personal de bonitate.

Or. en

Amendament depus de Toine Manders

Amendamentul 134
Considerentul 27a (nou)

(27a) Intermediarii specializaţi în stabilirea 
punctajului de bonitate joacă un rol 
important în dezvoltarea unei pieţe 
eficiente a creditelor de consum, punând la 
dispoziţie modelele care le permit 
creditorilor să evalueze eficient bonitatea 
consumatorului şi capacitatea acestuia de a 
contracta un nou credit. Statele membre 
trebuie să se asigure că intermediarii 
specializaţi în stabilirea punctajului de 
bonitate operează în condiţii egale de 
concurenţă pentru elaborarea acestor 
modele de analiză specifice (scoring), 
destinate creditorilor. Intermediarii 
specializaţi în stabilirea punctajului de 
bonitate creează modele analitice 
predictive, pe care creditorii le pot utiliza 
pentru evaluarea bonităţii unui consumator 
şi a capacităţii acestuia de a contracta un 
nou credit.

Or. en
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Amendament depus de Janelly Fourtou, Andrea Losco

Amendamentul 135
Considerentul 33

(33) Pentru a apropia modalităţile de 
exercitare a dreptului de retragere în 
domenii similare, este necesar să se 
prevadă dreptul de retragere fără sancţiuni 
şi fără obligaţie de justificare, în condiţii 
similare cu cele prevăzute de Directiva 
2002/65/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor 
financiare de consum.

eliminat

Or. fr

Justificare

See justification for the amendment to Article 14(1)

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 136
Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 100 000 EUR;

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 50 000 EUR;

Or. fr

Justificare

The Council’s ceiling for the applicability of the directive is far higher than the average level 
of consumer credits currently granted in the Member States. This means that the directive’s 
applicability will cover credits whose purpose is totally foreign to normal consumption and 
possessed of very different characteristics in terms of duration, guarantees, risks, etc. For 
that reason, the ceiling needs to be reduced to EUR 50 000.
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Amendament depus de Olle Schmidt, Janelly Fourtou

Amendamentul 137
Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 100 000 EUR;

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 50 000 EUR;

Or. en

Justificare

Credits over EUR 50 000 are rarely typical consumer credits, thus the scope could be 
lowered. Keeping the scope at EUR 200 allows for the CCD to include SMS-loans. A new type 
of "quick-loans" that has come be a rapidly growing problem for especially teenagers in 
Sweden. The loans can be obtained over the phone and you normally have the money in your 
account within 15 minutes. With regard to the possibility that this form of loans can spread 
over Europe and the amount of financial difficulties it has created for teenagers it would be 
advisable to leave the scope at EUR 200.

Amendament depus de Béatrice Patrie, Bernadette Vergnaud

Amendamentul 138
Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 100 000 EUR;

(c) contracte de credit care implică o sumă 
totală a creditului mai mică de 200 EUR sau 
mai mare de 50 000 EUR;

Or. fr

Justificare

A ceiling fixed at EUR 100 000 would include within the scope of the directive credits whose 
purpose is foreign to normal consumption, e.g. credits for major building work or for funding 
inheritance management transactions, with all the very different characteristics in terms of 
duration, guarantees, risks, etc. that these involve. The ceiling should therefore be limited to 
EUR 50 000.
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Amendament depus de Wolfgang Bulfon

Amendamentul 139
Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

(d) contracte de închiriere sau de leasing în 
cazul cărora obligaţia de cumpărare a 
obiectului contractului nu este stabilită nici 
prin respectivul contract, nici prin vreun 
contract separat; se consideră că există o 
astfel de obligaţie în cazul în care creditorul 
decide acest lucru în mod unilateral;

(d) contracte de închiriere sau de leasing în 
cazul cărora obligaţia de cumpărare a 
obiectului contractului nu este stabilită nici 
prin respectivul contract, nici prin vreun 
contract separat; se consideră că există o 
astfel de obligaţie în cazul în care creditorul 
decide acest lucru în mod unilateral, în 
conformitate cu termenii contractului;

Or. de

Justificare

The purpose of the amendment is to ensure that the obligation was laid down in the 
agreement and that the creditor cannot take an arbitrary, unilateral decision on the matter.

Amendament depus de Wolf Klinz

Amendamentul 140
Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

(e) contracte de credit sub forma unei 
facilităţi de tip „descoperit de cont” şi în 
baza cărora creditul trebuie rambursat în 
termen de o lună;

(e) contracte de credit sub forma unei 
facilităţi de tip „descoperit de cont” şi în 
baza cărora creditul trebuie rambursat în 
termen de trei luni;

Or. de

Justificare

Overdraft facilities valid for a period of less than three months should be excluded from the 
scope of the directive, so as not to create unnecessary and unwanted red tape. 

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 141
Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

(f) contractele de credit în baza cărora 
creditul este acordat fără dobândă şi fără alte 

(f) contractele de credit în baza cărora 
creditul este acordat fără dobândă şi fără alte 
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costuri, precum şi contractele de credit cu 
termen de rambursare de trei luni şi pentru 
care sunt de plătit numai costuri 
nesemnificative;

costuri, precum şi contractele de credit cu 
termen de rambursare de trei luni;

Or. fr

Justificare

Interest-free credits of less than three months’ duration, or credits involving only 
‘insignificant charges’, are excluded from the directive’s scope, which nonetheless covers 
interest-paying contracts of under three months’ duration. The proposal for a directive 
therefore imposes on the latter certain rules which could undermine the appeal of this type of 
funding, despite the fact that these credits are an extremely useful tool in terms of securing 
client fidelity, as well as being an important element in trade partnerships between 
distributors and lenders.

Amendament depus de Wolfgang Bulfon

Amendamentul 142
Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

(h) contracte de credit încheiate cu 
întreprinderi de investiţii, astfel cum sunt 
definite în articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind pieţele instrumentelor 
financiare, sau cu instituţii de credit, astfel 
cum sunt definite în articolul 4 din 
Directiva 2006/48/CE a Consiliului, cu 
scopul de a permite unui investitor să 
efectueze o tranzacţie referitoare la unul 
sau mai multe instrumente enumerate în 
secţiunea C din anexa I la Directiva 
2004/39/CE, atunci când întreprinderea de 
investiţii sau instituţia de credit care acordă 
creditul este implicată într-o astfel de 
tranzacţie;

eliminat

Or. de

Justificare

Credit agreements linked to investment transactions should not be excluded from the scope of 
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the directive. Such transactions in particular are offered on a cross-border basis, so that the 
consumer should enjoy the full protection of the directive under consideration here, in 
particular as regards the obligations to provide information. In addition, an investment 
financed by means of credit is a particularly risky transaction, since the total cost of the 
credit essentially has to be lower than the yield on the investment, an outcome which is likely 
only in connection with very high-risk investments.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 143
Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

(i) contracte de credit care sunt rezultatul 
unei hotărâri pronunţate de o instanţă sau 
de o altă autoritate instituită conform legii;

(i) contracte de credit care sunt rezultatul 
unui acord la care s-a ajuns în faţa unei 
instanţe sau a unei alte autorităţi instituite
conform legii;

Or. de

Justificare

The term ‘agreement’ is broader than ‘settlement’. This amendment will ensure that the 
directive covers all agreements reached in court.

Amendament depus de Wolf Klinz

Amendamentul 144
Articolul 2 alineatul (3)

(3) În cazul contractelor de credit sub 
forma unei facilităţi de tip „descoperit de 
cont” în baza cărora creditul trebuie 
rambursat la cerere sau într-un interval de 
trei luni, se aplică numai articolele 1-3, 
articolul 4 alineatul (1), articolul 4 
alineatul (2) literele (a) - (e), articolul 4 
alineatul (4), articolele 6 - 9, articolul 10 
alineatul (1), articolul 10 alineatul (2) 
literele (a) - (g), (l), (p), (r) - (u), articolul 
10 alineatul (3), articolele 12, 15, 16 
alineatul (1), prima teză, articolul 17 şi 
articolele 19-32.

eliminat

Informaţiile care trebuie incluse în aceste 
contracte de credit cuprind, de asemenea, 
informaţii cu privire la costurile aplicabile 
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încă de la momentul încheierii contractului 
de credit, precum şi, dacă este cazul, 
informa�ii cu privire la condiţiile în care 
pot fi modificate aceste costuri.

Or. de

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 145
Articolul 2 alineatul (3) primul paragraf

(3) În cazul contractelor de credit sub forma 
unei facilităţi de tip „descoperit de cont” în 
baza cărora creditul trebuie rambursat la 
cerere sau într-un interval de trei luni, se 
aplică numai articolele 1-3, articolul 4 
alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele 
(a) - (e), articolul 4 alineatul (4), articolele 6 
- 9, articolul 10 alineatul (1), articolul 10 
alineatul (2) literele (a) - (g), (l), (p), (r) -
(u), articolul 10 alineatul (3), articolele 12, 
15, 16 alineatul (1), prima teză, articolul 17 
şi articolele 19-32.

(3) În cazul contractelor de credit sub forma 
unei facilităţi de tip „descoperit de cont” în 
baza cărora creditul trebuie rambursat la 
cerere sau într-un interval de trei luni, se 
aplică numai articolele 1-3, articolul 4 
alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele 
(a) - (e), articolul 4 alineatul (4), articolul 10 
alineatul (3a), articolul 17 şi articolele 19-
32.

Or. de

Justificare

Adjustment in line with subsequent amendments. 

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 146
Articolul 2 alineatul (3)

(3) În cazul contractelor de credit sub forma 
unei facilităţi de tip „descoperit de cont” în 
baza cărora creditul trebuie rambursat la 
cerere sau într-un interval de trei luni, se 
aplică numai articolele 1-3, articolul 4 
alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele 
(a) - (e), articolul 4 alineatul (4), articolele 6 
- 9, articolul 10 alineatul (1), articolul 10 
alineatul (2) literele (a) - (g), (l), (p), (r) -

(3) În cazul contractelor de credit sub forma 
unei facilităţi de tip „descoperit de cont” în 
baza cărora creditul trebuie rambursat la 
cerere sau într-un interval de trei luni, se 
aplică numai articolele 1-3, articolul 4 
alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele 
(a) - (e), articolul 4 alineatul (4), articolul 5 
alineatul (6), articolele 6 - 9, articolul 10 
alineatul (1), articolul 10 alineatul (2) 
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(u), articolul 10 alineatul (3), articolele 12, 
15, 16 alineatul (1), prima teză, articolul 17 
şi articolele 19-32.

literele (a) - (g), (l), (p), (r) - (u), articolul 10 
alineatul (3), articolele 12, 15, 16 alineatul 
(1), prima teză, articolul 17 şi articolele 19-
32.

Informaţiile care trebuie incluse în aceste 
contracte de credit cuprind, de asemenea, 
informaţii cu privire la costurile aplicabile 
încă de la momentul încheierii contractului 
de credit, precum şi, dacă este cazul, 
informa�ii cu privire la condiţiile în care 
pot fi modificate aceste costuri.

Informaţiile care trebuie incluse în aceste 
contracte de credit cuprind, de asemenea, 
informaţii cu privire la costurile aplicabile 
încă de la momentul încheierii contractului 
de credit, precum şi, dacă este cazul, 
informa�ii cu privire la condiţiile în care 
pot fi modificate aceste costuri.

Or. nl

Justificare

In the interests of adequate consumer protection, the requirements which apply to creditors 
and credit intermediaries as laid down in Article 5(6) should also apply to agreements as 
provided for in Article 6.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 147
Articolul 2 alineatul (4)

(4) În cazul contractelor de credit sub 
forma facilităţii de tip „descoperit de cont” 
cu aprobare tacită se aplică numai 
articolele 1-3, 18, 20 şi 22-32.

eliminat

Or. de

Justificare

Credit agreements in the form of overrunning still fall within the scope of the directive and 
are still linked to many obligations to provide information. Credit agreements of this kind 
should enable a debtor to obtain short-term credit as easily and quickly as possible, with a 
minimum of formalities, simply by overrunning his or her account. This flexibility, which 
customers want and appreciate, will be lost if the law stipulates that such agreements must 
comply with strict information-related and formal requirements. For that reason, overrunning 
should be completely excluded from the scope of the directive.
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Amendament depus de Heide Rühle

Amendamentul 148
Articolul 3 litera (a)

(a) „consumator” înseamnă o persoană fizică 
care, în cadrul opera�iunilor reglementate 
de prezenta directivă, acţionează în scopuri 
care se află în afara activităţii sale 
comerciale sau profesionale;

(a) „consumator” înseamnă o persoană fizică 
care, în cadrul opera�iunilor reglementate 
de prezenta directivă, acţionează în scopuri 
care în principal, dar nu în mod exclusiv, se 
află în afara activităţii sale comerciale sau 
profesionale;

Or. en

Justificare

It is necessary to include within the scope of the Directive the credits granted to a natural 
person for purposes, which are mainly, but not exclusively, private. This would cover, for 
instance, the purchase of a personal computer used occasionally to prepare professional texts 
or the purchase of a car used occasionally for business travel.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 149
Articolul 3 litera (a)

(a) „consumator” înseamnă o persoană fizică 
care, în cadrul opera�iunilor reglementate 
de prezenta directivă, acţionează în scopuri 
care se află în afara activităţii sale 
comerciale sau profesionale;

(a) „consumator” înseamnă o persoană fizică 
care, în cadrul opera�iunilor reglementate 
de prezenta directivă, acţionează în scopuri 
care în principal, dar nu în mod exclusiv, se 
află în afara activităţii sale comerciale sau 
profesionale;

Or. en

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 150
Articolul 3 litera (d)

(d) „facilitate de tip «descoperit de cont»” 
înseamnă un contract de credit explicit în 
baza căruia un creditor pune la dispozi�ia 
unui consumator fonduri care depăşesc 

(d) „facilitate de tip «descoperit de cont»” 
înseamnă un contract de credit în baza căruia 
un creditor pune la dispozi�ia unui 
consumator facilităţi de împrumut sub 
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soldul curent al contului curent al 
consumatorului;

forma unei linii de credit care depăşesc 
soldul curent al contului curent al 
consumatorului; 

Or. de

Justificare

An overdraft facility is one way in which a consumer can meet what is generally a short-term 
financing requirement.

The proposed amendments to the common position strike a proper balance between sensible 
obligations to provide consumers with information and the resulting administrative costs for 
creditors.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 151
Articolul 3 litera (e)

(e) „facilitate de tip «descoperit de cont» cu 
aprobare tacită” înseamnă o facilitate de 
tip „descoperit de cont”, acceptată în mod 
tacit, prin care un creditor pune la 
dispozi�ia unui consumator fonduri care 
depăşesc soldul curent al contului curent al 
consumatorului sau facilitatea de tip 
„descoperit de cont” convenită;

eliminat

Or. de

Justificare

Adjustment in line with subsequent amendments.

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 152
Articolul 3 litera (f)

(f) „intermediar de credit” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care nu 
acţionează în calitate de creditor şi care, în 

(f) „intermediar de credit” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care în cadrul 
activităţii sale profesionale principale, în 
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cursul exercitării activităţii sale comerciale 
sau profesionale, în schimbul unui onorariu, 
ce poate lua formă pecuniară sau orice altă 
formă de plată convenită:

schimbul unui onorariu, ce poate lua formă 
pecuniară sau orice altă formă de plată 
convenită:

Or. fr

Justificare

The proposal for a directive defines intermediaries in an ambiguous fashion, and covers 
suppliers of goods or services. Persons involved who are only providing credit as a secondary 
line of business risk having disproportionate constraints imposed on them and it would 
therefore be inappropriate for such persons to be covered by the rules governing 
intermediaries, insofar as the lender alone is assuming the entire responsibility for the 
operation.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 153
Articolul 3 litera (k)

(k) „rata fixă a dobânzii aferente creditului” 
înseamnă că în contractul de credit creditorul 
şi consumatorul convin asupra unei rate a 
dobânzii aferente creditului pentru întreaga 
durată a contractului de credit sau asupra
mai multor rate a dobânzii aferente 
creditului pentru termene parţiale aplicând 
exclusiv un procentaj fix stabilit. În cazul 
în care nu sunt fixate toate ratele dobânzii 
aferente creditului în contractul de credit, 
se consideră că rata dobânzii aferente 
creditului este fixă numai pentru termenele 
parţiale pentru care ratele dobânzii 
aferente creditului sunt stabilite exclusiv 
printr-un procentaj fix specific convenit în 
momentul încheierii contractului de credit;

(k) „rata fixă a dobânzii aferente creditului” 
înseamnă că, în contractul de credit,
creditorul şi consumatorul convin asupra 
unei rate a dobânzii aferente creditului 
pentru întreaga durată a creditului;

Or. en

Amendament depus de Nicola Zingaretti, Pier Antonio Panzeri

Amendamentul 154
Articolul 3 litera (n) punctul (i)



PE 398.282v01-00 20/78 AM\694734RO.doc

RO

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu, şi

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu, specificate în mod 
explicit în contractul de credit, şi

Or. en

Justificare

The text of the Council common positions has to be considered  ambiguous and creates legal 
uncertainty as to which agreements have to be considered linked and therefore it creates 
uncertainty on when the consumer can benefit of the protection provided for by the Directive 
in these cases. The amendment clarifies that an exclusivity link between the credit agreement 
and the provision of specific goods or services must be identified in the credit agreement 
itself. For the above mentioned reason, it’s important to ensure legal certainty to the 
consumer making clear the elements which define when a credit agreement has to be 
considered “linked” without introducing the risk to determine different interpretations by 
Member States and different degrees of consumer protection.

Amendament depus de Janelly Fourtou, Andrea Losco, Lapo Pistelli, Diana Wallis

Amendamentul 155
Articolul 3 litera (n) punctul (i)

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu, şi

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu, specificate în mod 
explicit în contractul de credit, şi

Or. en

Justificare

The amendment clarifies that an exclusivity link between the credit agreement and the 
provision of specific goods or services must be identified in the credit agreement itself. It’s 
important to ensure legal certainty to the consumer making clear the elements which define 
when a credit agreement has to be considered “linked” without introducing the risk to 
determine different interpretations by Member States and different degrees of consumer 
protection.
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Amendament depus de Lapo Pistelli

Amendamentul 156
Articolul 3 litera (n) punctul (i)

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu, şi

(i) creditul în cauză serveşte exclusiv 
finanţării unui contract care are ca obiect 
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea 
unui anumit serviciu şi cele două contracte 
sunt legate între ele într-o manieră care 
depăşeşte relaţia scop-mijloace, astfel încât 
niciunul dintre contracte nu ar fi fost 
încheiat în absenţa celuilalt şi fiecare îşi 
atinge scopul doar dacă este încheiat şi 
celălalt contract, şi

Or. en

Justificare

To ensure legal certainty, the definition of linked credit agreements needs to be narrow  to 
avoid all credit agreements financing the supply of goods or services to be qualified as 
“linked credit agreements” without any of the parties having intended to give this effect to the 
agreement.

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 157
Articolul 3 litera (n) punctul (ii)

(ii) aceste două contracte formează, din 
punct de vedere obiectiv, o unitate 
comercială; se consideră că există o unitate 
comercială în cazul în care furnizorul sau 
prestatorul de servicii finanţează el însuşi 
creditul pentru consumator sau, dacă acesta 
este finanţat de un terţ, în cazul în care 
creditorul foloseşte serviciile furnizorului 
sau prestatorului în legătură cu încheierea 
contractului de credit sau cu pregătirea 
acestuia.

(ii) aceste două contracte formează, din 
punct de vedere obiectiv, o unitate 
comercială; există o unitate comercială în 
cazul în care:

- furnizorul sau prestatorul de servicii 
finanţează el însuşi creditul pentru 
consumator; sau
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- dacă acesta este finanţat de un terţ, în cazul 
în care creditorul foloseşte serviciile 
furnizorului sau prestatorului în legătură cu 
încheierea contractului de credit sau cu 
pregătirea acestuia; şi
- contractul de credit menţionează bunul 
sau serviciul care urmează să fie finanţat 
prin intermediul creditului.

Or. fr

Justificare

The definition of a commercial unit provided is too broad and incomplete and as currently 
formulated will have the effect of classifying as linked credit agreements a whole series of 
agreements which the parties involved would not wish so to categorise. The exclusivity 
criterion for linked credits must therefore cover not only the credit agreement and the 
provision of goods or services, but also the relationship between the lender and the provider 
of goods or services.

Amendament depus de Sharon Bowles, Diana Wallis

Amendamentul 158
Articolul 3 litera (na) (nouă)

(na) „intermediar specializat în stabilirea 
punctajului de bonitate” înseamnă o 
persoană juridică care, în cadrul activităţii 
sale comerciale sau profesionale 
remunerate, utilizează tehnici de modelare 
statistică pentru a analiza date anonimizate 
cu privire la creditele consumatorilor, cu 
scopul de a crea modele analitice predictive 
care pot fi folosite pentru evaluarea 
bonităţii consumatorului sau a capacităţii 
acestuia de a contracta un credit.

Or. en

Justificare

Creditors need to be able to use credit scoring models to efficiently assess the consumer’s credit status 
and capacity to take on new credit. Credit scoring intermediaries produce the predictive models used 
by the creditors to analyze these risks in individual credit data records. They play a crucial role in 
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lowering costs and increasing choice for consumers by helping creditors to accurately assess these 
risks.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 159
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie nu se 
aplică în situa�iile în care legislaţia 
naţională prevede indicarea dobânzii anuale 
efective în cazul publicită�ii privind 
contractele de credit în care nu se 
men�ionează rata dobânzii şi nici alte cifre 
referitoare la costul creditului pentru 
consumator.

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie nu se 
aplică în situa�iile în care legislaţia 
naţională prevede indicarea dobânzii anuale 
efective în cazul publicită�ii privind 
contractele de credit în care nu se 
men�ionează rata dobânzii şi nici alte cifre 
referitoare la costul creditului pentru 
consumator. Această dispoziţie nu aduce 
atingere posibilităţii ca statele membre să 
interzică reclamele dăunătoare 
consumatorilor şi mai ales cele care 
încurajează îndatorarea excesivă.

Or. en

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 160
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie nu se 
aplică în situa�iile în care legislaţia 
naţională prevede indicarea dobânzii anuale 
efective în cazul publicită�ii privind 
contractele de credit în care nu se 
men�ionează rata dobânzii şi nici alte cifre 
referitoare la costul creditului pentru 

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie nu se 
aplică în situa�iile în care legislaţia 
naţională prevede indicarea dobânzii anuale 
efective în cazul publicită�ii privind 
contractele de credit în care nu se 
men�ionează rata dobânzii şi nici alte cifre 
referitoare la costul creditului pentru 
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consumator. consumator sau orice alte costuri în sensul 
primei teze.

Or. de

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 161
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie nu se 
aplică în situa�iile în care legislaţia 
naţională prevede indicarea dobânzii anuale 
efective în cazul publicită�ii privind 
contractele de credit în care nu se 
men�ionează rata dobânzii şi nici alte cifre 
referitoare la costul creditului pentru 
consumator.

(1) Orice formă de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indică o rată a 
dobânzii sau orice alte cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator cuprinde 
informaţii standard în conformitate cu 
prezentul articol. Această obligaţie se aplică 
şi în situa�iile în care legislaţia naţională 
prevede indicarea dobânzii anuale efective în 
cazul publicită�ii privind contractele de 
credit în care nu se men�ionează rata 
dobânzii şi nici alte cifre referitoare la costul 
creditului pentru consumator.

Or. nl

Justificare

Consumers can only understand an annual percentage rate of charge in the light of a number 
of basic components. Advertising which only indicates an annual percentage rate of charge is 
not consumer-friendly.

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 162
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Informaţiile standard specifică, în 
următoarea ordine, în mod clar, concis şi 
vizibil, prin intermediul unui exemplu 
reprezentativ, următoarele:

(2) Informaţiile standard specifică, în 
următoarea ordine, în mod clar, concis şi 
vizibil (casetă informativă) dobânda anuală 
efectivă, durata convenită a contractului de 
credit, numărul şi valoarea plăţilor lunare 
şi costul total al creditului.
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(a) rata dobânzii aferente creditului, fixă 
sau variabilă sau ambele, după caz, 
împreună cu informaţii privind orice 
costuri aplicabile;
(b) valoarea totală a creditului;
(c) dobânda anuală efectivă; în cazul unui 
contract de credit de tipul celor prevăzute la 
articolul 2 alineatul (3), statele membre pot 
decide că nu este necesară specificarea 
dobânzii anuale efective;
(d) durata contractului de credit;
(e) în cazul unui credit sub formă de 
amânare la plată pentru un anumit bun 
sau serviciu, preţul actual şi valoarea 
oricărei plăţi în avans; şi
(f) dacă este cazul, valoarea totală plătibilă 
de către consumator �i valoarea ratelor.

Or. fr

Justificare

Publicity is one of the key instruments of companies’ marketing strategies. It is generally 
aimed at the public at large at a preliminary stage rather than at consumers taken 
individually. The representative sample mentioned in Article 4(2) will not therefore allow the 
consumer to make the best comparison of what is on offer because the example will not be 
based on consumers’ specific and individual needs.

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 163
Articolul 4 alineatul (2) introducere

(2) Informaţiile standard specifică, în 
următoarea ordine, în mod clar, concis şi
vizibil, prin intermediul unui exemplu 
reprezentativ, următoarele:

(2) Informaţiile standard specifică în mod 
clar, concis şi evidenţiat în conformitate cu 
posibilităţile mijlocului de informare 
folosit, prin intermediul unui exemplu 
reprezentativ, următoarele:

Or. de
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Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 164
Articolul 4 alineatul (2) partea introductivă

(2) Informaţiile standard specifică, în 
următoarea ordine, în mod clar, concis şi 
vizibil, prin intermediul unui exemplu 
reprezentativ, următoarele:

(2) Informaţiile standard specifică în mod 
clar, concis şi vizibil, prin intermediul unui 
exemplu reprezentativ, următoarele:

Or. en

Justificare

It is unclear what value is added by prescribing the order of the information. The key 
requirement for the consumer is to have the information displayed in a prominent way.

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 165
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) rata dobânzii aferente creditului, fixă sau 
variabilă sau ambele, după caz, împreună 
cu informaţii privind orice costuri 
aplicabile;

(a) rata dobânzii aferente creditului, fixă sau 
variabilă;

Or. de

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 166
Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care mijlocul de 
comunicare utilizat pentru anunţurile 
publicitare impune limitări de spaţiu sau de 
timp, se includ numai informaţiile standard 
menţionate la alineatul (2) litera (c) 
(dobânda anuală efectivă). Aceasta se 
calculează pe baza unui exemplu 
reprezentativ şi, în anunţul publicitar, se 
menţionează că dobânda anuală efectivă 
este reprezentativă sau tipică pentru 
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creditul din ofertă.

Or. en

Justificare

An exception should be made to the general advertising rules where the advertising medium 
imposes limitations in space or time.  The principle that special rules should apply for such 
media has been recognised in other laws such as the unfair commercial practices directive 
[Article 7(3)].Self Explanatory 

Amendament depus de Charlotte Cederschiöld

Amendamentul 167
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă, creditorul �i, 
unde este cazul, intermediarul de credit 
furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă, creditorul �i, 
unde este cazul, intermediarul de credit 
furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare în cazul în 
care a pus la dispoziţie termenii şi condiţiile 
contractului de credit, conforme cu 
cerinţele de la articolul 10. 

Aceste informa�ii men�ionează: Creditorul trebuie să includă înaintea 
termenilor şi condiţiilor contractului de 
credit, într-un mod clar şi vizibil şi în 
ordinea de mai jos, următoarele informaţii 
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(„caseta informativă”):
(a) tipul de credit; - valoarea creditului;
(b) identitatea şi adresa creditorului, 
precum şi, dacă este cazul, identitatea şi 
adresa intermediarului de credit implicat;;

- rata dobânzii aferente creditului;

(c) valoarea totală a creditului şi condiţiile 
care guvernează tragerea;

- dobânda anuală efectivă;

(d) durata contractului de credit; - durata convenită a contractului de credit;
(e) în cazul unui credit acordat sub forma 
unei amânări la plată pentru un anumit 
bun sau serviciu şi în cazul contractelor de 
credit legate, bunul sau serviciul respectiv 
şi preţul actual al acestuia;

- numărul şi valoarea plăţilor lunare; şi

(f) rata dobânzii aferente creditului, 
condi�iile care guvernează aplicarea ratei 
dobânzii aferente creditului �i, unde este 
cazul, orice indice sau rată de referin�ă 
aplicabilă ratei ini�iale a dobânzii aferente 
creditului, ca �i termenele, procedurile �i 
condi�iile în care variază rata dobânzii 
aferente creditului; în cazul în care se 
aplică rate diferite ale dobânzii aferente 
creditului în circumstan�e diferite, 
informa�iile sus-men�ionate privind toate 
ratele aplicabile;

- costul total al creditului.

(g) dobânda anuală efectivă şi valoarea 
totală plătibilă de către consumator, 
ilustrate prin intermediul unui exemplu 
reprezentativ care menţionează toate 
ipotezele folosite pentru calculul ratei 
respective; în cazul în care consumatorul a 
informat creditorul în legătură cu una sau 
mai multe componente ale creditului 
preferat, precum durata contractului de 
credit �i valoarea totală a creditului, 
creditorul trebuie să ia în considerare 
aceste componente;

Creditorul poate furniza informaţiile 
precontractuale prin mijloace electronice. 

(h) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor 
care vor fi efectuate de către consumator şi, 
dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor 
fi alocate, pentru rambursare, diferitelor 
solduri restante fixate la rate diferite ale 
dobânzii aferente creditului;
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(i) unde este cazul, costurile de 
administrare ale unuia sau mai multor 
conturi care înregistrează atât operaţiunile 
de plată, cât şi tragerile din credit, cu 
excepţia cazului în care deschiderea unui 
cont este opţională, costurile pentru 
utilizarea unui mijloc de plată atât pentru 
operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din 
credit, orice alte costuri rezultând din 
contractul de credit, precum şi condiţiile în 
care aceste costuri pot fi modificate;
(j) după caz, orice taxe pe care 
consumatorul trebuie să le plătească 
notarului la încheierea contractului de 
credit;
(k) orice obligaţie referitoare la încheierea 
unui contract privind un serviciu accesoriu 
aferent unui contract de credit, în special o 
poli�ă de asigurare, în cazul în care 
obţinerea creditului sau ob�inerea 
creditului conform clauzelor �i 
condi�iilor  prezentate este condiţionată de 
încheierea unui contract privind acest 
serviciu;
(l) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor 
restante, măsurile pentru ajustarea 
acesteia, şi, unde este cazul, orice penalităţi 
în caz de neplată;
(m) o avertizare privind consecinţele 
neefectuării plăţilor;
(n) unde este cazul, garanţiile solicitate;
(o) existenţa sau lipsa dreptului de 
retragere;
(p) dreptul de rambursare anticipată, dacă 
există, şi, dacă este cazul, informaţii 
privind dreptul creditorului la compensaţie 
şi modul în care aceasta va fi stabilită;
(q) dreptul consumatorului de a fi informat
de îndată şi gratuit asupra rezultatului 
consultării bazei de date pentru evaluarea 
bonităţii sale, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2);
(r) dreptul consumatorului de a primi la 
cerere şi gratuit un exemplar din proiectul 
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de contract de credit. Această dispoziţie nu 
se aplică în cazul în care, în momentul 
cererii, creditorul nu doreşte să încheie 
contractul de credit cu consumatorul; şi
(s) dacă este cazul, termenul pe parcursul 
căruia informaţiile precontractuale au 
forţă obligatorie pentru creditor . 
Orice informaţii suplimentare pe care 
creditorul ar dori să i le furnizeze 
consumatorului sunt oferite într-un 
document separat care poate fi anexat la 
formularul „Informaţii standard la nivel 
european privind creditul de consum”.

Or. en

Justificare

The information requirements and the indication of potential situations cover such a huge 
amounts of information that the consumer will rather be confused than informed. Therefore, 
the information requirements and the duty to advise should be limited to an extent which is 
necessary and understandable for the consumer. Furthermore, the requested comparability of 
credit offers through a 10-sided information sheet is not realistic. Consumers would be better 
informed with the "info-box" as put forward in the EP:s first reading. The contract is the 
essential basis of the agreement. 

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 168
Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă, creditorul �i, 
unde este cazul, intermediarul de credit 
furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă, creditorul �i, 
unde este cazul, intermediarul de credit 
furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
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hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II sau prin intermediul unei oferte 
de credit preliminare. Se consideră că 
creditorul a respectat cerin�ele de informare 
prevăzute în prezentul alineat �i în articolul 
3 alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” sau o ofertă de 
credit preliminară.

Or. fr

Justificare

The standard European pre-contractual information form creates unjustified obstacles to 
establishing a European market in consumer credit, being too long, too complicated to use 
easily and extremely difficult for consumers to understand. Consumers will be in no position 
to compare different offers.

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 169
Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile (pe care consumatorul le 
poate lua cu el şi reflecta asupra lor)
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit. Aceste 
informa�ii, furnizate pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, sunt furnizate prin 
intermediul formularului „Informa�ii 
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privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

standard la nivel european privind creditul 
de consum” care figurează în anexa II. Se 
consideră că creditorul a respectat cerin�ele 
de informare prevăzute în prezentul alineat 
�i în articolul 3 alineatele (1) �i (2) din 
Directiva 2002/65/CE în cazul în care a 
furnizat „Informa�ii standard la nivel 
european privind creditul de consum”.

Or. en

Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 170
Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte 
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

Or. en
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Justificare

In good time is a vague term which will be interpreted differently by different credit providers 
and would not give legal certainty to consumers. This Directive is governed by the Unfair 
Commercial Practices Directive which bans pressure or aggressive sales techniques.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 171
Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe oferte
pentru a putea lua o decizie informată cu 
privire la eventuala încheiere a unui contract 
de credit. Aceste informa�ii, furnizate pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, sunt 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa II. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele de informare prevăzute 
în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatele (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum”.

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă, 
creditorul �i, unde este cazul, intermediarul 
de credit furnizează consumatorului, pe baza 
termenilor �i condi�iilor de creditare 
oferite de către creditor, precum �i, dacă 
este cazul, a preferin�elor exprimate �i a 
informa�iilor furnizate de către consumator, 
informa�iile necesare care să-i permită 
consumatorului să compare mai multe 
oferte, pe care, după caz, consumatorul le 
poate lua cu el şi reflecta asupra lor, pentru 
a putea lua o decizie informată cu privire la 
eventuala încheiere a unui contract de credit.
Aceste informa�ii, furnizate pe hârtie sau pe 
alt suport durabil, sunt furnizate prin 
intermediul formularului „Informa�ii 
standard la nivel european privind creditul 
de consum” care figurează în anexa II. Se 
consideră că creditorul a respectat cerin�ele 
de informare prevăzute în prezentul alineat 
�i în articolul 3 alineatele (1) �i (2) din 
Directiva 2002/65/CE în cazul în care a 
furnizat „Informa�ii standard la nivel 
european privind creditul de consum”.

Or. en

Justificare

The phrase "in good time" introduces uncertainty and implies delay, which may be against 
consumer interest. At the same time, the amendment seeks to ensure that no pressure is 
exerted on the consumer to enter into a credit agreement without having the possibility to 
consider it. 
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Amendament depus de Diana Wallis

Amendamentul 172
Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf litera (o)

(o) existenţa sau lipsa dreptului de retragere; (o) existenţa sau lipsa dreptului de retragere 
şi implicaţiile financiare ale exercitării 
acestuia;

Or. en

Justificare

It is important that the consumer is made aware that he or she will be required to pay the 
creditor both the capital and the interest accrued when exercising the right of withdrawal.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 173
Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf litera (sa) (nouă)

(sa) dreptul consumatorului de a i se 
furniza, la cerere şi gratuit, informaţiile 
menţionate la alineatul (6) referitoare la 
caracteristicile esenţiale ale produselor 
propuse şi efectele exacte pe care acestea le 
pot avea asupra consumatorului, inclusiv 
consecinţele neplăţii de către consumator.

Or. en

Justificare

 This amendment should be read in conjunction with amendment 44 by the Rapporteur. It 
seeks to ensure that consumers are aware of their right to request further pre-contractual 
information if they wish, and thus ensure that consumers are well informed but not 
overburdened by information.



AM\694734RO.doc 35/78 PE 398.282v01-00

RO

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 174
Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care, la cererea 
consumatorului, contractul a fost încheiat 
folosind un mijloc de comunicare la 
distanţă care nu permite furnizarea 
informaţiilor conforme alineatului (1), în 
special în cazul menţionat la alineatul (2), 
creditorul pune la dispoziţie 
consumatorului toate “Informaţiile 
standard la nivel european privind creditul 
de consum” imediat după încheierea 
contractului de credit.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 175
Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care, la cererea 
consumatorului, contractul a fost încheiat 
folosind un mijloc de comunicare la distanţă 
care nu permite furnizarea informaţiilor 
conforme alineatului (1), în special în cazul 
menţionat la alineatul (2), creditorul pune la 
dispoziţie consumatorului toate 
“Informaţiile standard la nivel european 
privind creditul de consum” imediat după 
încheierea contractului de credit.

(3) În cazul în care, la cererea 
consumatorului, contractul a fost încheiat 
folosind un mijloc de comunicare la distanţă 
care nu permite furnizarea informaţiilor 
conforme alineatului (1), în special în cazul 
menţionat la alineatul (2), creditorul pune la 
dispoziţie consumatorului toate informaţiile 
precontractuale folosind formularul
„Informaţii standard la nivel european 
privind creditul de consum” imediat după 
încheierea contractului de credit.

Or. de

Justificare

Self-explanatory.
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Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 176
Articolul 5 alineatul (6)

(6) Statele membre se asigură că creditorii 
şi, unde este cazul, intermediarii de credit 
oferă consumatorului explicaţii 
corespunzătoare, pentru a-i permite să 
evalueze dacă contractul de credit propus 
este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa 
financiară, unde este cazul, prin explicarea 
informaţiilor precontractuale care trebuie
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
caracteristicile esenţiale ale produselor 
propuse şi efectele exacte pe care le pot avea 
asupra consumatorului, inclusiv consecinţele 
neplăţii din partea consumatorului. Statele 
membre pot adapta modul �i măsura în care 
se acordă asisten�ă, precum �i identitatea 
păr�ii care o acordă, la circumstan�ele 
speciale ale situa�iei în care este oferit 
contractul de credit, la persoana căreia îi este 
oferit �i la tipul de credit oferit.

(6) Statele membre se asigură că creditorii 
şi, unde este cazul, intermediarii de credit 
oferă consumatorului explicaţii 
corespunzătoare şi transparente, pentru a-i 
permite să evalueze dacă contractul de credit 
propus este adaptat la nevoile sale şi la 
situaţia sa financiară, unde este cazul, prin 
explicarea informaţiilor precontractuale care 
trebuie furnizate în conformitate cu alineatul 
(1), avantajele şi dezavantajele produselor 
de credit propuse şi efectele exacte pe care 
le pot avea asupra consumatorului, inclusiv 
consecinţele neplăţii din partea 
consumatorului. Statele membre pot adapta 
modul �i măsura în care se acordă 
asisten�ă, precum �i identitatea păr�ii care 
o acordă, la circumstan�ele speciale ale 
situa�iei în care este oferit contractul de 
credit, la persoana căreia îi este oferit �i la 
tipul de credit oferit.

Or. en

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Amendamentul 177
Articolul 5 alineatul (6)

(6) Statele membre se asigură că creditorii 
şi, unde este cazul, intermediarii de credit 
oferă consumatorului explicaţii 
corespunzătoare, pentru a-i permite să 
evalueze dacă contractul de credit propus 
este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa 
financiară, unde este cazul, prin explicarea 
informaţiilor precontractuale care trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
caracteristicile esenţiale ale produselor 
propuse şi efectele exacte pe care le pot avea 
asupra consumatorului, inclusiv consecinţele 
neplăţii din partea consumatorului. Statele 

(6) Statele membre se asigură că creditorii 
şi, unde este cazul, intermediarii de credit 
oferă consumatorului explicaţii 
corespunzătoare, pentru a-i permite să 
evalueze dacă contractul de credit propus 
este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa 
financiară, unde este cazul, prin explicarea 
informaţiilor precontractuale care trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
caracteristicile esenţiale ale produselor 
propuse şi efectele exacte pe care le pot avea 
asupra consumatorului, inclusiv consecinţele 
neplăţii din partea consumatorului.
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membre pot adapta modul �i măsura în 
care se acordă asisten�ă, precum �i 
identitatea păr�ii care o acordă, la 
circumstan�ele speciale ale situa�iei în 
care este oferit contractul de credit, la 
persoana căreia îi este oferit �i la tipul de 
credit oferit.

Or. en

Justificare

The final sentence of the proposal of the Council (“Member States may adapt ...”) is contrary 
to the Directive’s goal of achieving full targeted harmonisation and should therefore be 
deleted.

Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 178
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

Or. en

Justificare

In good time is a vague term which will be interpreted differently by different credit providers 
and would not give legal certainty to consumers. This Directive is governed by the Unfair 
Commercial Practices Directive which bans pressure or aggressive sales techniques.
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Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 179
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
(pe care consumatorul le poate lua cu el şi 
reflecta asupra lor) necesare care să-i 
permită consumatorului să compare mai 
multe oferte pentru a putea lua o decizie 
informată cu privire la eventuala încheiere a 
unui contract de credit.

Or. en

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 180
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp 
înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

(1) Înainte ca un consumator să încheie un 
contract de credit sau să accepte o ofertă 
referitoare la un contract de credit în 
înţelesul articolului 2 alineatele (3), (5) sau 
(6), creditorul şi, după caz, intermediarul de 
credit furnizează consumatorului, pe baza 
clauzelor şi condiţiilor de creditare oferite de 
către creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte, pe care 
consumatorul le poate lua cu el şi reflecta 
asupra lor, pentru a putea lua o decizie 
informată cu privire la eventuala încheiere a 
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unui contract de credit.

Or. en

Justificare

The phrase "in good time" introduces uncertainty and implies delay, which may be against 
consumer interest. At the same time , the amendment seeks to ensure that there no pressure is 
exerted on the consumer to enter into a credit agreement without having the possibility to 
consider it.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 181
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă referitoare la 
un contract de credit în înţelesul articolului 2 
alineatele (3), (5) sau (6), creditorul şi, după 
caz, intermediarul de credit furnizează 
consumatorului, pe baza clauzelor şi 
condiţiilor de creditare oferite de către 
creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

(1) Cu o perioadă rezonabilă de timp înainte 
ca un consumator să încheie un contract de 
credit sau să accepte o ofertă referitoare la 
un contract de credit în înţelesul articolului 2 
alineatele (5) sau (6), creditorul şi, după 
caz, intermediarul de credit furnizează 
consumatorului, pe baza clauzelor şi 
condiţiilor de creditare oferite de către 
creditor, precum şi, dacă este cazul, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor 
furnizate de către consumator, informaţiile 
necesare care să-i permită consumatorului să 
compare mai multe oferte pentru a putea lua 
o decizie informată cu privire la eventuala 
încheiere a unui contract de credit.

Or. de

Justificare

Adjustment in line with subsequent amendments.

Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 182
Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf
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Aceste informa�ii sunt furnizate pe hârtie 
sau pe un alt suport durabil. Acestea pot fi 
furnizate prin intermediul formularului 
„Informa�ii standard la nivel european 
privind creditul de consum” care figurează 
în anexa III. Se consideră că creditorul a 
respectat cerin�ele referitoare la informa�ii 
stipulate în prezentul alineat �i în articolul 3 
alineatul (1) �i (2) din Directiva 
2002/65/CE în cazul în care a furnizat 
formularul „Informa�ii standard la nivel 
european privind creditul de consum”.

Aceste informa�ii sunt furnizate pe hârtie 
sau pe un alt suport durabil şi toate 
informaţiile au acelaşi grad de vizibilitate.
Acestea pot fi furnizate prin intermediul 
formularului „Informa�ii standard la nivel 
european privind creditul de consum” care 
figurează în anexa III. Se consideră că 
creditorul a respectat cerin�ele referitoare la 
informa�ii stipulate în prezentul alineat �i 
în articolul 3 alineatul (1) �i (2) din 
Directiva 2002/65/CE în cazul în care a 
furnizat formularul „Informa�ii standard la 
nivel european privind creditul de consum”.

Or. en

Justificare

Consumer protection requires that, where credit providers do not use the standard 
information sheets, all essential information is prominently displayed and not hidden by other 
non-essential information provided.

Amendament depus de Wolf Klinz

Amendamentul 183
Articolul 6 alineatul (5)

(5) Fără a aduce atingere derogării prevăzute 
la articolul 2 alineatul (2) litera (e), statele 
membre pun în aplicare cel puţin cerinţele 
primei teze a alineatului (4) din prezentul 
articol în cazul contractelor de credit care 
sunt acordate sub forma unei facilităţi de tip 
„descoperit de cont” şi care trebuie 
rambursate într-o perioadă de o lună.

(5) Fără a aduce atingere derogării prevăzute 
la articolul 2 alineatul (2) litera (e), statele 
membre pun în aplicare cel puţin cerinţele 
primei teze a alineatului (4) din prezentul 
articol în cazul contractelor de credit care 
sunt acordate sub forma unei facilităţi de tip 
„descoperit de cont” şi care trebuie 
rambursate într-o perioadă de trei luni.

Or. de

Justificare

See above.
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Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 184
Articolul 7

Articolele 5 şi 6 nu se aplică furnizorilor de 
bunuri sau servicii care acţionează cu titlu 
auxiliar în calitate de intermediari de credit. 
Această excep�ie nu aduce atingere 
obligaţiei creditorului de a se asigura că 
informaţiile precontractuale menţionate în 
articolele respective au fost primite de 
consumator.

Articolele 5 şi 6 nu se aplică:

(a) furnizorilor de bunuri sau servicii care 
acţionează cu titlu auxiliar în calitate de 
intermediari de credit; sau

(b) intermediarilor de credit, dacă 
creditorul îşi asumă responsabilitatea (în 
termeni practici sau juridici) pentru 
conduita intermediarului de credit în raport 
cu consumatorul în ceea ce priveşte 
creditul.
Această excep�ie nu aduce atingere 
obligaţiei creditorului de a se asigura că 
informaţiile precontractuale menţionate în 
articolele respective au fost primite de 
consumator.

Or. en

Justificare

The amednment aims to prevent disproporionate burden on small-scale intermediation 
activities, in particular in relation to  mail order and weekly collected credit. The amendment 
would not affect the more detailed rules in Art.21.

Amendament depus de Bill Newton Dunn

Amendamentul 185
Articolul 8 alineatele (1) şi (2)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 

(1) Statele membre garantează că înainte
de încheierea unui contract de credit, 
creditorii evaluează, atunci când este cazul, 
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volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante.

bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante. Statele 
membre pot obţine acest rezultat prin 
intermediul sistemului de reglementare 
menţionat la articolul 20.

(2) În cazul în care părţile convin la 
modificarea valorii totale a creditului după 
încheierea contractului de credit, creditorul
actualizează informaţiile financiare aflate la 
dispoziţia sa privind consumatorul şi 
evaluează bonitatea consumatorului înainte 
de efectuarea oricărei creşteri semnificative 
a valorii totale a creditului.

(2) Statele membre garantează, de 
asemenea, că, în cazul în care părţile convin 
la modificarea valorii totale a creditului după 
încheierea contractului de credit, creditorii
actualizează informaţiile financiare aflate la 
dispoziţia lor privind consumatorul şi 
evaluează bonitatea consumatorului înainte 
de efectuarea oricărei creşteri semnificative 
a valorii totale a creditului.

Or. en

Justificare

In accordance with Recital (25), Member States require flexibility in the context of the 
promotion of responsible practices in credit markets.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 186
Articolul 8 alineatele (1) şi (2)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante.

(1) Statele membre garantează, în 
conformitate cu articolul 20, că înainte de 
încheierea unui contract de credit, creditorul 
evaluează, atunci când este cazul, bonitatea 
consumatorului pe baza unui volum suficient 
de informaţii obţinute de la consumator şi, 
dacă este necesar, pe baza consultării bazei 
de date relevante.

(2) În cazul în care părţile convin la 
modificarea valorii totale a creditului după 
încheierea contractului de credit, creditorul 
actualizează informaţiile financiare aflate la 
dispoziţia sa privind consumatorul şi 
evaluează bonitatea consumatorului înainte 
de efectuarea oricărei creşteri semnificative 
a valorii totale a creditului.

(2) Statele membre garantează, de 
asemenea, că, în cazul în care părţile convin 
la modificarea valorii totale a creditului după 
încheierea contractului de credit, creditorul 
actualizează informaţiile financiare aflate la 
dispoziţia sa privind consumatorul şi 
evaluează bonitatea consumatorului înainte 
de efectuarea oricărei creşteri semnificative 
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a valorii totale a creditului.

Or. en

Justificare

In accordance with Recital (25), Member States require flexibility in the context of the 
promotion of responsible practices in credit markets.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 187
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza 
unui volum suficient de informaţii obţinute 
de la consumator şi, dacă este necesar, pe 
baza consultării bazei de date relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza 
unor informaţii suficiente, relevante şi care 
să nu fie excesive, obţinute de la consumator 
şi, dacă este necesar, pe baza consultării 
bazei de date relevante. Această dispoziţie 
nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale 
privind obligativitatea consultării bazelor 
de date relevante de către creditori în 
vederea evaluării bonităţii consumatorului. 
Sarcina de a dovedi că au fost adresate 
întrebările corespunzătoare îi revine 
creditorului şi, după caz, intermediarului 
de credit. Creditorii nu vor acorda creditul 
solicitat în cazul în care consideră că cel 
care a solicitat creditul nu îl va putea 
rambursa. 

Or. en

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 188
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când 
este cazul, bonitatea consumatorului pe baza 
unui volum suficient de informaţii obţinute 

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, statele membre pot obliga creditorul 
să evalueze bonitatea consumatorului pe 
baza consultării bazei de date relevante.
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de la consumator şi, dacă este necesar, pe 
baza consultării bazei de date relevante.

Or. nl

Justificare

Protecting consumers against an excessive burden of debt is the priority. The protection 
systems against excessive indebtedness which exist in some Member States must therefore be 
allowed to continue. Making it compulsory to consult a database will, moreover, promote 
legal certainty for creditors, consumers and any other parties.

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 189
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante. Statele 
membre a căror legislaţie în vigoare 
prevede deja o evaluare a bonităţii 
consumatorilor de către creditori, pe baza 
consultării bazei de date relevante, pot 
menţine această obligaţie.

Or. nl

Justificare

Protecting consumers against an excessive burden of debt is the priority. The protection 
systems against excessive indebtedness which exist in some Member States must therefore be 
allowed to continue. Making it compulsory to consult a database will, moreover, promote 
legal certainty for creditors, consumers and any other parties.

Amendament depus de Wolf Klinz

Amendamentul 190
Articolul 8 alineatul (1)
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(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza 
unui volum suficient de informaţii obţinute 
de la consumator şi, dacă este necesar, pe 
baza consultării bazei de date relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, în conformitate 
cu obligaţiile sale de control, bonitatea 
consumatorului pe baza unui volum suficient 
de informaţii obţinute de la consumator şi, 
dacă este necesar, pe baza consultării bazei 
de date relevante. Creditorul are dreptul de 
a evalua bonitatea consumatorului 
aplicând acele proceduri pe care instituţiile 
de creditare trebuie să le aplice în 
conformitate cu obligaţiile lor de 
supraveghere prevăzute în directivele 
2006/48/CE şi 2006/49/CE.

Or. de

Justificare

The capital adequacy directive, consisting of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, already 
requires credit institutions to meet their supervisory obligations by assessing the 
creditworthiness of creditors. Inconsistencies with existing European law on bank supervision 
should be avoided.

Amendament depus de Mia De Vits

Amendamentul 191
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când 
este cazul, bonitatea consumatorului pe 
baza unui volum suficient de informaţii 
obţinute de la consumator şi, dacă este 
necesar, pe baza consultării bazei de date 
relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul are obligaţia de a consulta 
baza de date în care se înregistrează creditele 
restante, gestionată de autorităţile publice.

Or. nl

Justificare

 In order to avoid excessive debt burdens, creditors should be required, before providing 
credit, to consult a central database containing information on the consumer's credit status. 
The authorities should register the fact that it has been consulted.
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Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 192
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit şi în conformitate cu normele 
prudenţiale, creditorul evaluează, atunci 
când este cazul, bonitatea consumatorului pe 
baza unui volum suficient de informaţii 
obţinute de la consumator şi, dacă este 
necesar, pe baza consultării bazei de date 
relevante. Creditorul este autorizat să 
evalueze solvabilitatea debitorului folosind 
mecanismele utilizate pentru aplicarea 
normelor prudenţiale, mai precis 
Directivele 2006/48/CE şi 2006/49/CE 
privind ini�ierea �i exercitarea activită�ii 
institu�iilor de credit.

Or. fr

Justificare

In order to avoid any inconsistency between these texts and the consumer credit directive, it 
needs to be stipulated that the obligation laid down in Article 8(1) is prudential in nature and 
that lenders fall into line with this by applying the mechanisms established for the application 
of the prudential directives.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 193
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, creditorul evaluează, atunci când este 
cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui 
volum suficient de informaţii obţinute de la 
consumator şi, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date relevante.

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
credit, pe baza dispoziţiilor privind 
controlul creditorul evaluează, atunci când 
este cazul, bonitatea consumatorului pe baza 
unui volum suficient de informaţii obţinute 
de la consumator şi, dacă este necesar, pe 
baza consultării bazei de date relevante. 
Creditorul poate evalua bonitatea 
consumatorului aplicând acele proceduri 
pe care instituţiile de creditare sunt obligate 
să le utilizeze pentru supraveghere în 
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conformitate cu Directiva 2006/48/CE.

Or. de

Justificare

The procedures for assessing creditworthiness should be as uniform as possible. Directive 
2006/48/EC introduces a procedure recognised by the supervisory authorities. In keeping 
with the harmonisation of methods and the principle of cost-effectiveness, creditors should 
also be able to employ these procedures recognised by the supervisory authorities when 
assessing creditworthiness in connection with consumer credit agreements.

Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 194
Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

(2a) Consumatorul trebuie informat cu 
privire la rezultatul evaluării bonităţii. În 
special în cazul în care procesul de 
evaluare şi de luare a deciziei este integral 
sau preponderent automatizat, trebuie să i 
se acorde consumatorului posibilitatea de a 
verifica şi corecta datele incorecte care au 
stat la baza evaluării şi a deciziei.

Or. de

Amendament depus de Heide Rühle

Amendamentul 195
Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

(2a) Rezultatul evaluării bonităţii trebuie 
comunicat consumatorului. În cazul în 
care procesul de evaluare şi de luare a 
deciziei este integral sau preponderent 
automatizat, trebuie să i se acorde 
consumatorului posibilitatea de a verifica şi 
corecta orice date incorecte care au stat la 
baza evaluării şi a deciziei.

Or. en
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Justificare

 Consumers, whose creditworthiness is examined, must be granted rights of access to 
personal data. The decision has to be still the subject of a personal examination. Automated 
procedures, such as the practiced credit scoring procedures, do not and can not consider 
criteria relevant to the individual financial strength, as they are based on abstractly statistic 
and past-referred estimates. Just the personal inclusion of individually relevant factors and a 
corresponding personal examination of the automated provided scores assure rational and 
responsible credit decisions.

Amendament depus de Heide Rühle

Amendamentul 196
Articolul 9

(1) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi libera circulaţie a acestor date, 
fiecare stat membru asigură, în cazul 
creditului transfrontalier, accesul creditorilor 
din alte state membre la bazele de date 
folosite în statul membru respectiv pentru 
evaluarea bonităţii consumatorilor.
Condiţiile de acces trebuie să fie 
nediscriminatorii.

(1) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi libera circulaţie a acestor date, 
fiecare stat membru asigură, în cazul 
creditului transfrontalier, accesul creditorilor 
din alte state membre la bazele de date 
folosite în statul membru respectiv pentru 
evaluarea bonităţii consumatorilor.
Condiţiile de acces trebuie să fie 
nediscriminatorii.

Accesul la date poate fi acordat numai:
(a) cu condiţia ca datele să nu fie folosite în 
alte scopuri decât pentru evaluarea 
bonităţii solicitantului de credit în legătură 
cu cererea acestuia şi cu contractul ce ar 
putea rezulta; şi
(b) sub rezerva obligativităţii corectării sau 
ştergerii datelor, respectiv a restricţionării 
accesului la acestea dacă datele sunt 
corectate sau şterse, respectiv dacă accesul 
la acestea este restricţionat în conformitate 
cu dreptul legal al consumatorului de a 
corecta date, astfel cum este prevăzut în 
ţara de origine a datelor respective. Acest 
lucru implică obligativitatea de reevaluare 
a unui consumator pe baza datelor 
corectate.
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Statele membre garantează că această 
obligaţe este pusă în aplicare şi că 
corectarea datelor transferate sau 
restricţionarea accesului la acestea nu pot 
fi împiedicate de nicio dispoziţie legală.

(2) În cazul în care respingerea cererii de 
creditare se bazează pe consultarea unei baze 
de date, creditorul îl informează imediat pe 
consumator şi fără costuri suplimentare în 
legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu 
caracteristicile bazei de date consultate, cu 
excepţia cazului în care furnizarea unor 
astfel de informaţii este interzisă de 
legislaţia comunitară sau contravine 
obiectivelor de ordine publică sau de 
securitate publică.

(2) În cazul în care respingerea cererii de 
creditare se bazează pe consultarea unei baze 
de date, creditorul îl informează imediat pe 
consumator şi fără costuri suplimentare în 
legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu 
caracteristicile bazei de date consultate, cu 
excepţia cazului în care furnizarea unor 
astfel de informaţii este interzisă de 
legislaţia comunitară sau contravine 
obiectivelor de ordine publică sau de 
securitate publică.

Atunci când consultarea bazei de date este 
restricţionată pe baza altor dispoziţii la 
nivel comunitar sau a unor obiective de 
ordine publică sau de securitate publică, 
consumatorul este informat cel puţin cu 
privire la aspectele economice ale evaluării 
bonităţii sale, în mod corespunzător. Bazele 
de date care nu permit deloc controlarea 
adecvată a corectitudinii datelor folosite 
pentru evaluarea bonităţii nu pot fi 
consultate în acest scop.

Or. en

Justificare

 The current text does not reflect consumers’ need on data protection, i.e. the scope of use and 
the integrity of the cross-border transfer of data. Consumers should not be forced into legal 
procedures in every Member State to which some form of wrong or legally disputed data on 
the consumer has been transferred to.

Assessing the creditworthiness of a consumer and assessing a potential fraud may lead in 
some Member States in the consultation of single database or information system that may 
include restricted information in accordance to the exceptions of paragraph 2.

Amendament depus de Sharon Bowles, Diana Wallis

Amendamentul 197
Articolul 9 alineatul (1)
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(1) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi libera circulaţie a acestor date, 
fiecare stat membru asigură, în cazul 
creditului transfrontalier, accesul creditorilor 
din alte state membre la bazele de date 
folosite în statul membru respectiv pentru 
evaluarea bonităţii consumatorilor.
Condiţiile de acces trebuie să fie 
nediscriminatorii.

(1) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi libera circulaţie a acestor date , 
fiecare stat membru asigură, în cazul 
creditului transfrontalier, accesul creditorilor 
şi al intermediarilor specializaţi în 
stabilirea punctajului de bonitate din alte 
state membre la bazele de date folosite în 
statul membru respectiv pentru evaluarea 
bonităţii consumatorilor. Condiţiile de acces 
trebuie să fie nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

 Creditors need to be able to use credit scoring models to efficiently assess the consumer’s 
credit status and capacity to take on new credit. Credit scoring intermediaries produce the 
predictive models used by the creditors to analyze these risks in individual credit data 
records. They play a crucial role in lowering costs and increasing choice for consumers by 
helping creditors to accurately assess these risks.

Amendament depus de Charlotte Cederschiöld

Amendamentul 198
Articolul 10 alineatul (1)

(1) Contractele de credit trebuie redactate pe 
hârtie sau pe un alt suport durabil.

(1) Contractele de credit trebuie redactate pe 
hârtie sau pe un alt suport durabil. 
Creditorul trebuie să includă înaintea 
termenilor şi condiţiilor contractului de 
credit, într-un mod clar şi vizibil şi în 
ordinea de mai jos, următoarele informaţii 
(„caseta informativă”):
- valoarea creditului;
- rata dobânzii aferente creditului;
- dobânda anuală efectivă;
- durata convenită a contractului de credit;
- numărul şi valoarea plăţilor lunare; şi
- costul total al creditului.

Toate părţile contractante primesc câte un Toate părţile contractante primesc câte un 
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exemplar al contractului de credit. Prezentul 
articol nu aduce atingere niciunei norme 
naţionale privind valabilitatea încheierii de 
contracte de credit care respectă legislaţia 
comunitară.

exemplar al contractului de credit.

Or. en

Justificare

By introducing the info-box into the contract the content of the agreement is summarised in a 
clear and concies manner. This corresponds with the option of handling over the text of the 
credit agreement instead of the information shetts (cf. amendment 1 on art. 5(1)).

Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 199
Articolul 10 alineatul (2) litera (i)

(i) în cazul amortizării de capital a unui 
contract de credit pe durată determinată, un 
extras de cont sub forma unui tabel de 
amortizare care să indice ratele scadente 
precum şi perioadele şi condiţiile privind 
plata acestor sume; tabelul conţine o 
detaliere a fiecărei rambursări care să indice 
amortizarea de capital, dobânda calculată pe 
baza ratei dobânzii aferente creditului şi, 
dacă este cazul, costurile suplimentare; în 
cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau 
costurile suplimentare pot fi modificate în 
baza contractului de credit, tabelul de 
amortizare indică în mod clar şi concis că 
datele cuprinse în tabel vor rămâne valabile 
valabile numai până la schimbarea 
următoare a ratei dobânzii aferente creditului 
sau a costurilor suplimentare în conformitate 
cu contractul de credit;

(i) la cererea consumatorului, în cazul 
amortizării de capital a unui contract de 
credit pe durată determinată, un extras de 
cont sub forma unui tabel de amortizare care 
să indice ratele scadente precum şi 
perioadele şi condiţiile privind plata acestor 
sume; tabelul conţine o detaliere a fiecărei 
rambursări care să indice amortizarea de 
capital, dobânda calculată pe baza ratei 
dobânzii aferente creditului şi, dacă este 
cazul, costurile suplimentare; în cazul în 
care rata dobânzii nu este fixă sau costurile 
suplimentare pot fi modificate în baza 
contractului de credit, tabelul de amortizare 
indică în mod clar şi concis că datele 
cuprinse în tabel vor rămâne valabile numai 
până la schimbarea următoare a ratei 
dobânzii aferente creditului sau a costurilor 
suplimentare în conformitate cu contractul 
de credit;

Or. en

Justificare

 In some cases such tables can run to 30 pages or more. This in addition to other information 
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risks distracting the consumer from the most important essential information. However it 
should still be available if the consumer chooses to have these tables.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 200
Articolul 10 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul contractelor de credit sub 
forma unei facilităţi de tip „descoperit de 
cont” în sensul articolului 2 alineatul (3), 
înainte de prima tragere a creditului şi 
ulterior cel puţin o dată pe an, 
consumatorului trebuie să îi fie furnizate 
următoarele informaţii, pe hârtie sau pe un
alt suport durabil:
(a) tipul de credit;
(b) identităţile şi adresele părţilor 
contractante;
(c) durata contractului de credit; 
(d) limita creditului şi eventuale condiţii 
privind tragerea creditului;
(e) rata dobânzii aferente creditului şi, 
după caz, condiţiile în care această rată 
poate fi modificată;
(f) dobânda anuală efectivă calculată pe 
baza utilizării integrale a facilităţii de tip 
„descoperit de cont” timp de un an. Statele 
membre pot stipula că în cazul contractelor 
de credit în sensul articolului 2 alineatul 
(3), dobânda anuală efectivă nu trebuie 
indicată;
(g) condiţiile în care facilitatea de tip 
„descoperit de cont” poate fi reziliată;
(h) alte costuri legate de acordarea 
facilităţii de tip „descoperit de cont”.

Or. de

Justificare

This amendment lays down sensible, but not excessive, information obligations vis-à-vis 



AM\694734RO.doc 53/78 PE 398.282v01-00

RO

consumers.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 201
Articolul 12

(1) Dacă un contract de credit vizează un 
împrumut acordat sub forma unei facilităţi 
de tip „descoperit de cont”, consumatorul 
este informat cu regularitate prin 
intermediul unui extras de cont, pe hârtie 
sau pe alt suport durabil, care conţine 
următoarele informaţii:

eliminat

(a) perioada exactă la care se referă 
extrasul de cont;
(b) cuantumurile şi datele tragerilor;
(c) soldul din extrasul anterior şi data 
acestuia;
(d) noul sold;
(e) datele şi sumele plăţilor efectuate de 
consumator;
(f) rata dobânzii aferente creditului 
aplicată;
(g) orice costuri care au fost aplicate;
(h) dacă este cazul, suma minimă de plată.
(2) În plus, consumatorul este informat pe 
hârtie sau pe alt suport durabil asupra 
modificărilor ratei dobânzii aferente 
creditului sau ale oricăror costuri datorate 
înainte ca modificarea respectivă să intre în 
vigoare.
Cu toate acestea, părţile pot conveni în 
contractul de credit ca informaţiile privind 
modificările ratei dobânzii aferente 
creditului să fie comunicate în modul 
prevăzut în alineatul (1), în cazurile în care 
modificarea ratei dobânzii aferente 
creditului este cauzată de o modificare a 
ratei de referinţă şi noua rată de referinţă 
este făcută publică prin mijloace 
corespunzătoare, iar informaţiile privind 
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noua rată de referinţă sunt puse la 
dispoziţie şi la sediul creditorului.

Or. de

Justificare

Quite incorrectly, the current proposal for a directive lays down such comprehensive 
obligations to provide information only in connection with overdraft facilities. The 
obligations laid down in Article 12 have already been dealt with in Article 10(3a) (new), so 
that Article 12 should be completely deleted.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 202
Articolul 14 alineatul (1)

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive. În cazul tranzacţiilor 
legate, această perioadă poate fi redusă la 
un minimum de trei zile, la cererea 
explicită a consumatorului, dacă acesta 
doreşte să primească sau să beneficieze mai 
repede de produsele sau serviciile finanţate 
prin intermediul creditului.

Acest termen de retragere începe să curgă: Termenul de retragere începe să curgă:
(a) fie în ziua încheierii contractului de 
credit, fie

(a) fie în ziua încheierii contractului de 
credit, fie

(b) în ziua în care consumatorului îi sunt 
aduse la cuno�tin�ă clauzele �i condi�iile 
contractuale �i informa�iile, conform 
articolului 10, în cazul în care ziua 
respectivă este ulterioară celei la care se face 
referire la litera (a) a acestui paragraf.

(b) în ziua în care consumatorului îi sunt 
aduse la cuno�tin�ă clauzele �i condi�iile 
contractuale �i informa�iile, conform 
articolului 10, în cazul în care ziua 
respectivă este ulterioară celei la care se face 
referire la litera (a) a acestui paragraf.

Or. en

Justificare

For certain types of credit agreements,  the long period of reflection is not necessary, as the 
purchase is not made on impulse, but after careful  consideration (as tends to be the case in 
relationt to car sales for example),  and often could actully be detrimental to the consumer, 
for example when they need to replace a broken appliance and the seller will not take the risk 
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of delivering it before the 14 day period is over.  This amendment gives the consumer 
possibility to reduce the withdrawal period to a minimum of 3 days if they wish to do so.

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 203
Articolul 14 titlu şi alineatul (1)

Dreptul de retragere Dreptul de retragere
(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

Acest termen de retragere începe să curgă: Acest termen de retragere începe să curgă:

(a) fie în ziua încheierii contractului de 
credit, fie

(a) fie în ziua încheierii contractului de 
credit, fie

(b) în ziua în care consumatorului îi sunt 
aduse la cuno�tin�ă clauzele �i condi�iile 
contractuale �i informa�iile, conform 
articolului 10, în cazul în care ziua 
respectivă este ulterioară celei la care se face 
referire la litera (a) a acestui paragraf.

(b) în ziua în care consumatorului îi sunt 
aduse la cuno�tin�ă clauzele �i condi�iile 
contractuale �i informa�iile, conform 
articolului 10, în cazul în care ziua 
respectivă este ulterioară celei la care se face 
referire la litera (a) a acestui paragraf.
Dreptul de retragere încetează în termen de 
un an de la încheierea contractului de 
credit.

Or. de

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 204
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de şapte zile calendaristice în care se 
poate retrage din contractul de credit fără a 
invoca motive.

Or. de
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Justificare

In many cases, the credit is paid out only after the period of withdrawal has ended. 
Shortening the period of withdrawal to seven days would make earlier payment possible.

Amendament depus de Janelly Fourtou, Andrea Losco, Lapo Pistelli

Amendamentul 205
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive. 

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de şapte zile calendaristice în care se 
poate retrage din contractul de credit fără a 
invoca motive.

Or. en

Justificare

 The text of the common position maintains the period of withdrawal at fourteen calendar 
days. This timeframe was deemed necessary for EC Directive 2002/65 governing the distance 
marketing of consumer financial services given the absence of any face-to-face contact 
between consumer and supplier. Where there is face-to-face contact, however, such a long 
withdrawal period is not appropriate in that it poses an obstacle to the sale of goods within a 
reasonable timeframe. Moreover, this withdrawal period is as detrimental for consumers 
whose purchases are blocked, as it is for retailers for whom consumer credit is a key support 
to their development.

Therefore the withdrawal period should be reduced to seven days as is currently the case in 
several Member States.  This would also contribute to the harmonisation of the withdrawal 
period in all Member States to the benefit of the consumers and business alike.

Amendament depus de Nicola Zingaretti, Pier Antonio Panzeri

Amendamentul 206
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive. Această perioadă 
poate fi redusă la un minimum de trei zile 
calendaristice, la cererea explicită a 
consumatorului, dacă acesta doreşte să 
primească sau să beneficieze mai repede de 
produsele sau serviciile finanţate prin 
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intermediul unui contract de credit. 

Or. en

Justificare

The withdrawal period envisaged by the common position is 14 days. This timeframe was 
deemed necessary for EC Directive 2002/65 governing the distance marketing of consumer 
financial services given the absence of any face-to-face contact between consumer and 
supplier. Where there is face-to-face contact, however, such a long withdrawal period is not 
appropriate in that it creates an obstacle to the sale of goods within a reasonable timeframe. 
Moreover, this withdrawal period could be detrimental for consumers whose purchases are 
blocked until the period has elapsed. Whilst protecting the consumers, some flexibility should 
be introduced. The option of reducing the period of the right of withdrawal should be left to 
the choice  of  those consumers who when signing  a credit agreement, want the goods 
purchased to be  delivered within a shorter timeframe than fourteen days (e.g. replacement of 
a broken washing machine, etc.)

Amendament depus de Janelly Fourtou, Andrea Losco

Amendamentul 207
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive. Această perioadă 
poate fi redusă la un minimum de trei zile 
calendaristice, la cererea explicită a 
consumatorului, dacă acesta doreşte să 
primească sau să beneficieze mai repede de 
produsele sau serviciile finanţate prin 
intermediul unui credit.

Or. en

Justificare

The option of reducing this period  should be left to the choice  of  those consumers who when 
signing  a credit agreement, want the goods purchased to be  delivered within a shorter 
timeframe than fourteen days .This provision will  indeed benefit the consumers who will be 
guaranteed the possibility of a short period to exercise the right of withdrawal against quick 
delivery of the goods purchased.   
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Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 208
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispoziţie un termen 
de paisprezece zile calendaristice în care se 
poate retrage din contractul de credit fără a 
invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispoziţie un termen 
de şapte zile calendaristice în care se poate 
retrage din contractul de credit fără a invoca 
motive.

Or. en

Justificare

Le texte de compromis du Conseil maintient le délai de rétractation à 14 jours. Ce délai a été 
retenu pour la directive 2002/65/CE relative aux services financiers à distance au motif qu’il 
était nécessaire du fait de l’absence de face à face entre le consommateur et le fournisseur. A 
l’inverse, un tel délai n’est pas approprié pour les opérations en face à face car il constitue 
un frein à la commercialisation dans un temps raisonnable des biens, et il affectera aussi bien 
les consommateurs, qui seront entravés dans leur facilité d’achat, que les commerçants pour 
lesquels le crédit à la consommation est un soutien au développement important.

Dès lors, nous proposons  que le délai de rétractation soit ramené à 7 jours, comme c’est 
actuellement le cas dans plusieurs États membres.

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 209
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive.

(1) Consumatorul are la dispozi�ie un 
termen de paisprezece zile calendaristice în 
care se poate retrage din contractul de credit 
fără a invoca motive. Această perioadă 
poate fi redusă la un minimum de cinci 
zile, la cererea explicită a consumatorului, 
dacă acesta doreşte să beneficieze mai 
repede de produsele sau serviciile finanţate 
prin intermediul unui credit. 

Or. fr
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Justificare

The Council compromise text retains the 14-day withdrawal period, which appears in 
Directive 2002/65/EC on distance-marketed financial services as a necessary corollary of the 
absence of any face-to-face meeting between the consumer and the service provider. 
Conversely, a period of that length is inappropriate for face-to-face transactions because it 
creates an obstacle to marketing the goods within a reasonable time-frame. It will also affect 
consumers.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 210
Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

(1a) Dreptul de retragere nu se aplică dacă, 
la cererea explicită a consumatorului, 
creditul este plătit înainte de încheierea 
perioadei de retragere sau produsul a cărui 
achiziţionare a fost finanţată prin 
intermediul creditului a fost livrat înainte 
de încheierea perioadei de retragere.

Or. de

Justificare

If the creditor explicitly asks for the credit to be paid out or the item being purchased to be 
delivered immediately, the right of withdrawal can no longer be exercised. In return, the 
consumer is granted immediate access to the credit or the item whose purchase is being 
financed. 

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 211
Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

(1a) Dreptul de retragere nu se aplică dacă, 
la cererea explicită a consumatorului, 
creditul este plătit înainte de încheierea 
perioadei de retragere şi, prin urmare, 
consumatorul renunţă explicit la dreptul de 
retragere. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi în
cazul în care consumatorul doreşte să 
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primească bunul sau serviciul finanţat prin 
intermediul creditului înainte de încheierea 
perioadei de retragere şi, prin urmare, 
renunţă explicit la dreptul de retragere în 
ceea ce priveşte contractul de credit.

Or. de

Justificare

The result of incorporating a right of withdrawal into consumer credit law will be that the 
sum being borrowed will in future only be paid out to the consumer once the withdrawal 
period has ended. In keeping with the regulatory approach employed in other European 
directives (e.g. Article 6(3) of Directive 2002/65/EC on the distance marketing of financial 
services to consumers), consumers should be given the option of renouncing their right of 
withdrawal.

Amendament depus de Lapo Pistelli

Amendamentul 212
Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

(1a) Dreptul de retragere nu se aplică în 
cazul în care, la cererea explicită a 
consumatorului, suma din contractul de 
credit îi este plătită sau produsul finanţat 
prin intermediul creditului intră în posesia 
sa înainte de expirarea perioadei de 
retragere.

Or. en

Justificare

The consumer upon his own request should have the possibility to abstain from his right of 
withdrawal 

Amendament depus de Heide Rühle

Amendamentul 213
Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

(1a) Informaţiile furnizate consumatorului 
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cu privire la dreptul său de retragere sunt 
considerate complete şi corecte atunci când 
creditorul a furnizat informaţiile respective 
în conformitate cu dispoziţiile de la 
articolul 14 alineatele (1a), (1b), (2a), (2b), 
(3) şi (4) şi articolul 15 alineatele (1) şi (2).

Or. de

Justificare

There is considerable confusion as to precisely what details concerning the right of 
withdrawal should be provided to consumers in order to ensure that they are properly 
informed.

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 214
Articolul 14 alineatul (2) litera (b)

(b) de a-i plăti creditorului principalul şi 
dobânda aferentă acestuia de la data la care 
creditul a fost tras până la data la care 
principalul a fost rambursat, fără nicio 
întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 
30 de zile calendaristice de la trimiterea 
notificării retragerii către creditor. Dobânda 
se calculează pe baza ratei dobânzii aferente 
creditului convenite. Creditorul nu este 
îndreptăţit la nicio altă compensaţie din 
partea consumatorului în cazul retragerii, cu 
excepţia compensaţiei pentru orice taxe 
nerambursabile plătite de către creditor 
administraţiei publice.

(b) de a-i plăti creditorului principalul şi 
dobânda aferentă acestuia de la data la care 
creditul a fost tras până la data la care 
principalul a fost rambursat, imediat după
trimiterea notificării retragerii către creditor.
Dobânda se calculează pe baza ratei 
dobânzii aferente creditului convenite.
Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă 
compensaţie din partea consumatorului în 
cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei 
pentru orice taxe nerambursabile plătite de 
către creditor administraţiei publice.

Or. nl

Justificare

 The proposed 30 calendar days for repayment in the event of withdrawal is confusing for 
consumers and will increase the risk of insolvency. Moreover, it is in the interest of 
consumers not to unnecessarily extend the current interest on the loan to 30 days.
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Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 215
Articolul 14 alineatul (5)

(5) Statele membre pot prevedea că 
alineatele (1) - (3) ale prezentului articol nu 
se aplică contractelor de credit care, conform 
legii, trebuie încheiate în faţa unui notar, cu 
condiţia ca notarul să confirme că drepturile 
consumatorului specificate în articolele 5 şi 
10 sunt garantate.

(5) Statele membre pot prevedea că 
alineatele (1) - (3) ale prezentului articol nu 
se aplică contractelor de credit care, conform 
legii, sunt încheiate în faţa unui notar, cu 
condiţia ca notarul să confirme că, în opinia 
sa, drepturile consumatorului specificate în 
articolele 5 şi 10 sunt garantate.

Or. de

Justificare

Alternative to Amendment 20.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 216
Articolul 14 alineatul (5)

(5) Statele membre pot prevedea că 
alineatele (1) - (3) ale prezentului articol nu 
se aplică contractelor de credit care, conform 
legii, trebuie încheiate în faţa unui notar, cu 
condiţia ca notarul să confirme că drepturile 
consumatorului specificate în articolele 5 şi 
10 sunt garantate.

(5) Statele membre pot prevedea că 
alineatele (1) - (3) ale prezentului articol nu 
se aplică contractelor de credit care, conform 
legii, sunt încheiate în faţa unui notar, cu 
condiţia ca notarul să confirme că drepturile 
consumatorului specificate în articolele 5 şi 
10 sunt garantate.

Or. de

Justificare

The specific procedure involving the conclusion of an agreement through the services of a 
notary and the regular provision of information by the notary rule out any risk of one 
contracting party being forced to take a decision too quickly or against their better judgment. 
This renders a right of withdrawal superfluous.
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Amendament depus de Béatrice Patrie, Bernadette Vergnaud

Amendamentul 217
Articolul 14 alineatul (6a) (nou)

(6a) În cazul unui contract de credit legat, 
consumatorul poate solicita, printr-o cerere 
explicită, livrarea imediată a bunului sau 
prestarea serviciului finanţat înaintea 
încheierii perioadei prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol. În acest caz, 
perioada se încheie la data livrării 
bunurilor sau la data la care începe 
prestarea serviciului, fără ca durata sa să 
fie mai mică de trei zile sau mai mare decât 
perioada indicată la alineatul (1) din 
prezentul articol.

Or. fr

Justificare

Linked transactions should not be allowed to get bogged down, and the delivery of the goods 
acquired on credit before the standard withdrawal period has expired needs to be feasible, 
thus allowing consumers to secure delivery of the goods or performance of the service being 
funded more quickly. The amendment nonetheless provides for a minimum period of three 
days during which consumers may exercise their right of withdrawal.

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 218
Articolul 14 alineatul (6a) (nou)

(6a) În cazul în care consumatorul solicită 
explicit livrarea imediată a bunurilor sau 
prestarea serviciului finanţat înainte de 
încheierea perioadei prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol, perioada 
respectivă se încheie la data livrării sau la 
data la care începe prestarea serviciului.

Or. fr
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Justificare

Consumers need to be able to secure delivery of the goods acquired when they have urgent 
need of them, while the vender needs to have a guarantee that the funding will not be called 
into question.

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 219
Articolul 14 alineatul (6a) (nou)

(6a) În cazul unui contract de credit legat, 
consumatorul poate solicita, printr-o cerere 
explicită, livrarea imediată a bunului sau 
prestarea serviciului finanţat înaintea 
încheierii perioadei prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol. În acest caz, 
perioada se încheie la data livrării 
bunurilor sau la data la care începe 
prestarea serviciului, fără ca durata sa să 
fie mai mică de trei zile sau mai mare decât 
perioada indicată la alineatul (1) din 
prezentul articol.

Or. fr

Justificare

Linked transactions should not be allowed to get bogged down, and the delivery of the goods 
acquired on credit before the standard withdrawal period has expired needs to be feasible, 
thus allowing consumers to secure delivery of the goods or performance of the service being 
funded more quickly. The amendment nonetheless provides for a minimum period of three 
days during which consumers may exercise their right of withdrawal.

Amendament depus de Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Amendamentul 220
Articolul 15 alineatul (2)

(2) În cazul în care bunurile sau serviciile 
care fac obiectul unui contract de credit 
legat nu sunt furnizate, sau sunt furnizate 
numai în parte, sau nu sunt conforme cu 

(2) Consumatorul are dreptul de a se
îndrepta împotriva creditorului în cazul în 
care: 
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contractul de furnizare, consumatorul are 
dreptul de a se îndrepta împotriva 
creditorului în cazul în care consumatorul 
s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar nu 
a reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor 
la care are dreptul în conformitate cu 
legislaţia sau cu contractul de furnizare a 
bunurilor sau serviciilor. Statele membre au 
obligaţia de a determina măsura şi condiţiile 
în care se poate exercita dreptul la 
despăgubiri.

(a) pentru a cumpăra bunuri sau a obţine 
servicii, consumatorul încheie un contract 
de credit cu o altă persoană decât 
furnizorul acestora;
(b) creditorul şi furnizorul de bunuri sau 
servicii au un acord prealabil conform 
căruia creditul este pus la dispoziţia 
clienţilor furnizorului exclusiv de către acel 
creditor pentru achiziţionarea de bunuri 
sau servicii de la respectivul furnizor;
(c) consumatorul la care se face referire la 
litera (a) obţine un credit în urma acestui 
acord prealabil;
(d) bunurile sau serviciile care fac obiectul 
contractului de credit legat nu sunt 
furnizate sau sunt furnizate numai în parte 
sau nu sunt conforme cu contractul de 
furnizare;
(e) consumatorul s-a îndreptat împotriva 
furnizorului, dar nu a reuşit să obţină 
satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul.
Statele membre au obligaţia de a determina 
măsura şi condiţiile în care se poate exercita 
dreptul la despăgubiri.

Or. fr

Justificare

This amendment takes over in is entirety Article 11 of Directive 87/102/EC, just as the 
European Parliament did at first reading. Joint and several liability between vendor and 
lender is justified only when both form an economic unit. Retaining the text adopted by the 
Council would furthermore have the effect of depriving small traders and workmen of 
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financial partners, since lenders tend to favour companies presenting fewer risks.

Amendament depus de Lapo Pistelli

Amendamentul 221
Articolul 15 alineatul (2)

(2) În cazul în care bunurile sau serviciile 
care fac obiectul unui contract de credit 
legat nu sunt furnizate, sau sunt furnizate 
numai în parte, sau nu sunt conforme cu 
contractul de furnizare, consumatorul are 
dreptul de a se îndrepta împotriva 
creditorului în cazul în care consumatorul 
s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar nu a 
reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor la 
care are dreptul în conformitate cu legislaţia 
sau cu contractul de furnizare a bunurilor 
sau serviciilor.

(2) În cazul în care:

(a) pentru a cumpăra bunuri sau a obţine 
servicii, consumatorul încheie un contract 
de credit cu o altă persoană decât 
furnizorul acestora; şi
(b) creditorul şi furnizorul de bunuri sau 
servicii au un acord prealabil conform 
căruia creditul este pus la dispoziţia 
clienţilor furnizorului exclusiv de către acel 
creditor pentru achiziţionarea de bunuri 
sau servicii de la respectivul furnizor; şi
(c) consumatorul la care se face referire la 
litera (a) obţine un credit în urma acestui 
acord prealabil; şi
(d) bunurile sau serviciile care fac obiectul 
contractului de credit legat nu sunt furnizate 
sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt 
conforme cu contractul de furnizare; şi
(e) consumatorul s-a îndreptat împotriva 
furnizorului, dar nu a reuşit să obţină 
satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul;

consumatorul are dreptul de a se îndrepta 
împotriva creditorului.

Statele membre au obligaţia de a determina 
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măsura şi condiţiile în care se poate 
exercita dreptul la despăgubiri.

Or. en

Justificare

An exclusivity link (“inner” link or “causality” link) between the credit agreement and the 
supply/provision of specific goods/services must be identified in the credit agreement itself.

The relationship between the lender and the supplier/service provider should be exclusive. A 
simple financing function of the credit agreement is not sufficient to create a link as it would 
pave the way to joint and several liabilities.

Amendament depus de Nicola Zingaretti, Pier Antonio Panzeri

Amendamentul 222
Articolul 15 alineatul (2)

(2) În cazul în care bunurile sau serviciile 
care fac obiectul unui contract de credit 
legat nu sunt furnizate, sau sunt furnizate 
numai în parte, sau nu sunt conforme cu 
contractul de furnizare, consumatorul are 
dreptul de a se îndrepta împotriva 
creditorului în cazul în care consumatorul 
s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar nu a 
reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor la 
care are dreptul în conformitate cu legislaţia 
sau cu contractul de furnizare a bunurilor 
sau serviciilor. 

(2) În cazul în care:

(a) pentru a cumpăra bunuri sau a obţine 
servicii, consumatorul încheie un contract 
de credit cu o altă persoană decât 
furnizorul acestora; şi
(b) creditorul şi furnizorul de bunuri sau 
servicii au un acord prealabil conform 
căruia creditorul deţine dreptul exclusiv de 
a pune la dispoziţia clienţilor furnizorului 
credite; şi
(c) bunurile sau serviciile care fac obiectul 
contractului de credit legat nu sunt furnizate 
sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt 
conforme cu contractul de furnizare; şi
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(d) consumatorul s-a îndreptat împotriva 
furnizorului, dar nu a reuşit să obţină 
satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul; 
consumatorul are dreptul de a se îndrepta 
împotriva creditorului. 

Statele membre au obligaţia de a determina 
măsura şi condiţiile în care se poate 
exercita dreptul la despăgubiri.

Or. en

Justificare

The amendment is to be read in line with am. 1 on art 3n(i) – see previous justification.It 
gives legal certainty in so far as it clarities the exclusivity link between the credit agreement 
and the supply of goods and services. The wording proposed is along the lines of the text 
voted by the EP in its first reading being more balanced as it introduced conditions to be 
complied with in order to allow the borrower to exercise remedies with the creditor.

Amendament depus de Janelly Fourtou, Andrea Losco, Lapo Pistelli

Amendamentul 223
Articolul 15 alineatul (2)

(2) În cazul în care bunurile sau serviciile 
care fac obiectul unui contract de credit 
legat nu sunt furnizate, sau sunt furnizate 
numai în parte, sau nu sunt conforme cu 
contractul de furnizare, consumatorul are 
dreptul de a se îndrepta împotriva 
creditorului în cazul în care consumatorul 
s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar nu a 
reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor la 
care are dreptul în conformitate cu legislaţia 
sau cu contractul de furnizare a bunurilor 
sau serviciilor.

(2) În cazul în care:

(a) pentru a cumpăra bunuri sau a obţine 
servicii, consumatorul încheie un contract 
de credit cu o altă persoană decât 
furnizorul acestora; şi
(b) creditorul şi furnizorul de bunuri sau 
servicii au un acord prealabil conform 
căruia creditorul deţine dreptul exclusiv de 
a pune la dispoziţia clienţilor furnizorului 
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credite; şi
(c) bunurile sau serviciile care fac obiectul 
contractului de credit legat nu sunt furnizate 
sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt 
conforme cu contractul de furnizare; şi
(d) consumatorul s-a îndreptat împotriva 
furnizorului, dar nu a reuşit să obţină 
satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul; 

consumatorul are dreptul de a se îndrepta 
împotriva creditorului.

Statele membre au obligaţia de a determina 
măsura şi condiţiile în care se poate
exercita dreptul la despăgubiri.

Or. en

Justificare

The amendment is to be read in line with am. 1 on art 3n(i) – see previous justification. It 
gives legal certainty in so far as it clarities the exclusivity link between the credit agreement 
and the supply of goods and services. The wording proposed is along the lines of the text 
voted by the EP in its first reading being more balanced as it introduced conditions to be 
complied with in order to allow the borrower to exercise remedies with the creditor.

Amendament depus de Arlene McCarthy, Mia De Vits

Amendamentul 224
Articolul 16 alineatele (2), (3) şi (4)

(2) Creditorul este îndreptăţit la compensaţii 
pentru eventualele costuri legate direct de 
rambursarea anticipată a creditului cu 
condiţia ca rambursarea anticipată să 
intervină într-o perioadă în care rata 
dobânzii aferente creditului este fixă iar 
creditorul face dovada că rata de referinţă 
a dobânzii aplicate de Banca Centrală 
Europeană celor mai recente şi importante 
operaţiuni de refinanţare ale acesteia, 
realizate înainte de prima zi calendaristică 
a jumătăţii de an în cauză, este mai mică în 
momentul rambursării anticipate decât în 
momentul încheierii contractului de credit.
Pentru un stat membru care nu participă la 

(2) Creditorul poate fi îndreptăţit, în 
conformitate cu legislaţia unui stat 
membru, la compensaţii pentru eventualele 
costuri legate direct de rambursarea 
anticipată a creditului.
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a treia etapă a Uniunii Economice şi 
Monetare, rata de referinţă este rata 
echivalentă stabilită de banca sa centrală.
O astfel de compensaţie se determină de 
către creditor şi nu poate fi mai mare de 1% 
din valoarea creditului rambursată anticipat, 
dacă perioada de timp dintre rambursarea 
anticipată şi rezilierea convenită a 
contractului de credit este mai mare de un 
an. În cazul în care perioada nu este mai 
mare de un an, compensaţia nu poate depăşi 
0,5% din valoarea creditului rambursat 
anticipat.

Dacă o astfel de compensaţie este permisă, 
aceasta se determină de către creditor şi nu 
poate fi mai mare de 1% din valoarea 
creditului rambursată anticipat, dacă 
perioada de timp dintre rambursarea 
anticipată şi rezilierea convenită a 
contractului de credit este mai mare de un 
an. În cazul în care perioada nu este mai 
mare de un an, compensaţia nu poate depăşi 
0,5% din valoarea creditului rambursat 
anticipat.

Compensaţia nu poate depăşi valoarea 
dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o 
în perioada dintre data rambursării anticipate 
şi data convenită pentru rezilierea 
contractului de credit.

Compensaţia nu poate depăşi valoarea 
dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o 
în perioada dintre data rambursării anticipate 
şi data convenită pentru rezilierea 
contractului de credit.

(3) Nu se solicită o compensaţie pentru 
rambursare anticipată în cazul în care:

(3) Nu se solicită o compensaţie pentru 
rambursare anticipată în cazul în care:

(a) rambursarea a fost realizată ca urmare a 
executării unui contract de asigurare care are 
drept scop asigurarea riscului de neplată;

(a) rambursarea a fost realizată ca urmare a 
executării unui contract de asigurare care are 
drept scop asigurarea riscului de neplată; sau

(b) contractul de credit este acordat sub 
forma unei facilităţi de tip „descoperit de 
cont” ; sau

(b) contractul de credit este acordat sub 
forma unei facilităţi de tip „descoperit de 
cont”.

(c) rambursarea anticipată intervine într-o 
perioadă în care rata dobânzii aferente 
creditului nu este fixă.
(4) Statele membre pot prevedea că o astfel 
de compensaţie poate fi solicitată de 
creditor numai cu condiţia ca suma 
rambursată anticipat să depăşească pragul 
definit de legislaţia naţională. Pragul în 
cauză nu poate depăşi suma de 10 000 EUR 
pe orice perioadă de douăsprezece luni.

Or. en

Justificare

Where permitted, compensation for early repayment should be limited to protect consumers 
from excessive charges. Complicated formulae such as a link to central bank interest rate 
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movements should be avoided as they inhibit consumer understanding. Furthermore Member 
States that do not allow for compensation in national law should be able to maintain this in 
line with the minimum harmonization approach adopted in this area.

Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 225
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Creditorul este îndreptăţit la 
compensaţii pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului cu condiţia ca rambursarea 
anticipată să intervină într-o perioadă în 
care rata dobânzii aferente creditului este 
fixă iar creditorul face dovada că rata de 
referinţă a dobânzii aplicate de Banca 
Centrală Europeană celor mai recente şi 
importante operaţiuni de refinanţare ale 
acesteia, realizate înainte de prima zi 
calendaristică a jumătăţii de an în cauză, 
este mai mică în momentul rambursării 
anticipate decât în momentul încheierii 
contractului de credit. Pentru un stat 
membru care nu participă la a treia etapă a 
Uniunii Economice şi Monetare, rata de 
referinţă este rata echivalentă stabilită de 
banca sa centrală.

(2) În cazul unei rambursări anticipate a 
creditului, creditorul este îndreptăţit la o 
plată justificată în mod obiectiv, adecvată şi 
calculabilă matematic, a cărei valoare este 
echivalentă cu suma specificată în 
contractul de credit sau se calculează pe 
baza metodei stipulate în acesta.

O astfel de compensaţie se determină de 
către creditor şi nu poate fi mai mare de 
1% din valoarea creditului rambursată 
anticipat, dacă perioada de timp dintre 
rambursarea anticipată şi rezilierea 
convenită a contractului de credit este mai 
mare de un an. În cazul în care perioada 
nu este mai mare de un an, compensaţia nu 
poate depăşi 0,5% din valoarea creditului 
rambursat anticipat.
Compensaţia nu poate depăşi valoarea 
dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o 
în perioada dintre data rambursării 
anticipate şi data convenită pentru 
rezilierea contractului de credit.

Or. de
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Justificare

Placing a ceiling on compensation for early repayment would lead to consumers increasingly 
preferring credit agreements with variable interest rates.  Recent experience in some Member 
States shows that in markets where such trends emerge consumers bear the full risk which 
may stem from developments on the markets.  The result is that consumers can only secure 
credit at variable rates and are thus at the mercy of market developments.

This trend is at odds with the need felt by many consumers for the security of fixed monthly 
payments, something which can be guaranteed only by products with long-term fixed interest 
rates. 

Amendament depus de Bill Newton Dunn

Amendamentul 226
Articolul 16 alineatul (2) primul paragraf

(2) Creditorul este îndreptăţit la 
compensaţii pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului cu condiţia ca rambursarea 
anticipată să intervină într-o perioadă în 
care rata dobânzii aferente creditului este 
fixă iar creditorul face dovada că rata de 
referinţă a dobânzii aplicate de Banca 
Centrală Europeană celor mai recente şi 
importante operaţiuni de refinanţare ale 
acesteia, realizate înainte de prima zi 
calendaristică a jumătăţii de an în cauză, 
este mai mică în momentul rambursării 
anticipate decât în momentul încheierii 
contractului de credit. Pentru un stat 
membru care nu participă la a treia etapă a 
Uniunii Economice şi Monetare, rata de 
referinţă este rata echivalentă stabilită de 
banca sa centrală.

(2) Orice indemnizaţie solicitată de creditor 
pentru rambursarea anticipată trebuie să 
fie echitabilă şi obiectivă.

Or. en

Justificare

Lenders should be allowed to be fully compensated for the losses they incur due to the early 
repayment. The limitations on the compensation introduced are neither based on any analysis 
of data on lender funding or administrative costs nor on data on consumer prepayment 
behaviour. Equally, the discretion for Member States to introduce a threshold of up to EUR 
10.000 (in paragraph 4) is not designed to enhance further integration of EU consumer credit 
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markets and will – on the contrary – create further obstacles.

Amendament depus de Angelika Niebler

Amendamentul 227
Articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf

O astfel de compensaţie se determină de 
către creditor şi nu poate fi mai mare de
1% din valoarea creditului rambursată 
anticipat, dacă perioada de timp dintre 
rambursarea anticipată şi rezilierea 
convenită a contractului de credit este mai 
mare de un an. În cazul în care perioada nu 
este mai mare de un an, compensaţia nu 
poate depăşi 0,5% din valoarea creditului 
rambursat anticipat.

O astfel de compensaţie reprezintă 2% din 
valoarea creditului rambursată anticipat, 
dacă perioada de timp dintre rambursarea 
anticipată şi rezilierea convenită a 
contractului de credit este mai mare de un 
an. În cazul în care perioada este mai mică
de un an, compensaţia reprezintă 1% din 
valoarea creditului rambursat anticipat.

Or. de

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 228
Articolul 18 alineatele (1), (2) şi (3)

(1) În cazul existenţei unui acord privind 
deschiderea unui cont curent, atunci când 
există posibilitatea să i se ofere 
consumatorului o facilitate de tip 
„descoperit de cont” cu aprobare tacită, 
contractul conţine şi informaţiile 
menţionate în articolul 6 alineatul (1) litera 
(f). În orice situaţie, creditorul trebuie să 
furnizeze aceste informaţii în mod periodic, 
pe hârtie sau pe alt suport durabil.
(2) În cazul unei depăşiri semnificative a 
limitei de credit pentru o perioadă mai mare 
de o lună, creditorul îl informează pe 
consumator fără întârziere pe hârtie sau pe 
alt suport durabil,
(a) despre depăşirea limitei de credit;
(b) despre cuantumul implicat;
(c) despre rata dobânzii aferente creditului;
(d) despre orice penalităţi, costuri sau 

În cazul unei depăşiri semnificative a limitei 
de credit pentru o perioadă mai mare de o 
lună, creditorul îl informează pe consumator 
fără întârziere pe hârtie sau pe alt suport 
durabil,
(a) despre depăşirea limitei de credit;
(b) despre cuantumul implicat;
(c) despre rata dobânzii aferente creditului;
(d) despre orice penalităţi, costuri sau 
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dobânzi aplicabile restanţelor. dobânzi aplicabile restanţelor.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere 
niciunei norme din legislaţia naţională 
care impune creditorului să ofere alt tip de 
produs de creditare atunci când limita de 
credit a fost depă�ită pe parcursul unei 
durate semnificative.

Or. de

Justificare

In connection with tacitly accepted overdrafts (overrunning) drawdown should be as flexible 
and straightforward as possible. The obligations to supply information should therefore be 
restricted to what are really the key particulars.

Amendament depus de Wolfgang Bulfon

Amendamentul 229
Articolul 21 litera (b) partea introductivă

(b) nu primesc niciun onorariu de la un 
consumator care le-a solicitat serviciile, cu 
excepţia cazului în care toate condiţiile 
următoare sunt îndeplinite:

(b) nu primesc niciun onorariu de la un 
consumator care le-a încredinţat sarcina de 
a-l reprezenta, cu excepţia cazului în care 
toate condiţiile următoare sunt îndeplinite:

Or. de

Justificare

The wording in the common position is too broad and allows scope for interpretation.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 230
Articolul 21 litera (b) punctul (ii)

(ii) intermediarul de credit nu primeşte 
onorariu de la creditor;

(ii) toate plăţile efectuate în contul 
intermediarului pentru serviciile sale sunt 
transparente şi comunicate 
consumatorului;
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Or. en

Justificare

The amendment seeks to ensure that intermediaries act in a transparent manner, whilst 
safeguarding the flexibility which allows for costs to be shared by consumers and lenders.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 231
Articolul 21 litera (b) punctul (iii)

(iii) contractul de credit pentru care a 
lucrat se încheie efectiv;

eliminat

Or. en

Justificare

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who 
conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an 
intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement.  Additionally, if an 
intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the 
agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the 
agreement.  However, Member States should have the possibility of restricting the amount 
which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged 
disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 232
Articolul 21 litera (ba) (nouă)

(ba) statele membre pot limita suma pe care 
intermediarii o pot percepe pentru serviciile 
lor, în cazurile în care contractul nu este 
încheiat efectiv.

Or. en
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Justificare

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who 
conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an 
intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement.  Additionally, if an 
intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the 
agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the 
agreement.  However, Member States should have the possibility of restricting the amount 
which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged 
disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Amendamentul 233
Articolul 22 alineatul (1)

(1) În măsura în care prezenta directivă 
conţine dispoziţii armonizate, statele 
membre nu pot menţine sau introduce în 
legisla�ia lor na�ională dispoziţii diferite 
fa�ă de cele stabilite în prezenta directivă.

(1) În măsura în care prezenta directivă 
conţine dispoziţii armonizate, statele 
membre nu pot menţine sau introduce în 
legisla�ia lor na�ională dispoziţii diferite 
fa�ă de cele stabilite în prezenta directivă. 
Cu toate acestea, statele membre sunt 
libere, în continuare, să aplice alte 
dispoziţii ale directivei în cazul produselor 
la care se aplică doar unele dintre 
dispoziţii.

Or. en

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 234
Anexa I partea II litera (b) 

(b) în cazul în care un contract de credit 
prevede diverse modalităţi de tragere, cu 
niveluri diferite de costuri sau rate ale 
dobânzii aferente creditului, valoarea totală a 
creditului se consideră a fi trasă la nivelul 
cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii 
aferente creditului;

(b) în cazul în care un contract de credit 
prevede diverse modalităţi de tragere, cu 
niveluri diferite de costuri sau rate ale 
dobânzii aferente creditului, valoarea totală a 
creditului se consideră a fi trasă la nivelul 
cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii 
aferente creditului aplicate categoriei de 
tranzacţii cel mai frecvent utilizate în 
cadrul respectivului tip de contract de 
credit;
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Or. en

Justificare

The highest charge  for credit card transactions is for cash advances, but  most credit card 
business is point-of-sale.  Using the highest charge would therefore be misleading.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 235
Anexa I partea II litera (d)

(d) în cazul în care nu există niciun 
scadenţar fix pentru rambursare şi niciun 
astfel de scadenţar nu se poate deduce din 
clauzele contractului de credit şi din 
mijloacele de rambursare a creditului 
acordat, se consideră că durata creditului 
este de un an, iar valoarea creditului se 
consideră a fi rambursată în douăsprezece 
tranşe egale de capital, la intervale lunare;

(d) în cazul în care nu există niciun 
scadenţar fix pentru rambursare, se 
presupune

(i) că creditul se acordă pentru o perioadă 
de un an, începând de la data 
corespunzătoare; şi
(ii) că creditul este rambursat în 
douăsprezece rate egale şi la intervale 
lunare, începând cu prima lună după data 
corespunzătoare;

Or. en

Justificare

As the question of whether a fixed timetable can be deduced from the agreement or not is 
open to subjective interpretation, this amendment seeks to ensure that the APR is always 
calculated based on the same assumptions concerning the timetable, so as to enable 
consumers to make effective comparisons of cross-border credit offers.

Amendament depus de Malcolm Harbour

Amendamentul 236
Anexa I partea II litera (g)
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(g) în cazul în care plafonul creditului nu a 
fost încă convenit, plafonul este considerat a 
fi de 1 000 EUR;

(g) în cazul în care plafonul creditului nu a 
fost încă convenit, plafonul este considerat a 
fi de 2 500 EUR sau valoarea minimă a 
creditului oferit pentru produs;

Or. en

Justificare

The limit of EUR 2,500 is more reflective of the typical credit products. There exist also 
products with significantly higher credit limits for which calculations using a lower limit 
would be misleading to the consumers.
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