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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 1
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere Rezoluţia sa din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în 
mediul digital,

Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 2
Punctul 1

1. salută comunicarea Comisiei privind strategia UE pentru politica de protecţie a 
consumatorilor şi, de asemenea, apreciază eforturile Comisiei de a impune o cultură 
de protecţie a consumatorilor bazată pe un grad mai înalt de conştientizare a 
acestora, esenţială pentru o mai bună transpunere şi punere în aplicare a cadrului 
legal existent;

Or. sk
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Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 3
Punctul 2

2. consideră că este necesară o abordare orizontală a politicii de protecţie a 
consumatorilor şi că este vital ca interesele consumatorilor să fie luate în considerare 
în toate domeniile pertinente ale politicii; salută, astfel, evidenţierea de către Comisie 
a nevoii de a asigura că piaţa internă răspunde mai bine la aşteptările şi preocupările 
cetăţenilor; subliniază că protecţia consumatorilor şi finalizarea pieţei interne nu 
sunt obiective contradictorii ci, dimpotrivă, complementare; reaminteşte Comisiei, în 
această privinţă, că politica de protecţie a consumatorilor ar trebui să se regăsească în 
toate domeniile politicii încă de la etapa de evaluare a impactului;

Or. nl

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 4
Punctul 2

2. consideră că este necesară o abordare orizontală a politicii de protecţie a 
consumatorilor şi că este vital ca interesele consumatorilor să fie luate în considerare 
în toate domeniile pertinente ale politicii pentru a asigura că toţi consumatorii UE 
beneficiază de acelaşi grad înalt de protecţie; salută, astfel, evidenţierea de către 
Comisie a nevoii de a asigura că piaţa internă răspunde mai bine la aşteptările şi 
preocupările cetăţenilor; reaminteşte Comisiei, în această privinţă, că politica de 
protecţie a consumatorilor ar trebui să se regăsească în toate domeniile politicii încă de 
la etapa de evaluare a impactului şi că organizaţiile consumatorilor trebuie să se 
implice mai mult în elaborarea politicilor respective;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 5
Punctul 3

3. subliniază faptul că revizuirea acquis-ului în materie de protecţie a consumatorilor ar 
trebui să conducă la crearea unui cadru juridic mai coerent pentru drepturile 
consumatorilor; reaminteşte preferinţa sa pentru adoptarea unei abordări mixte, adică 
un instrument orizontal care să asigure coerenţa legislaţiei existente şi să elimine 
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lacunele regrupând, într-o legislaţie coerentă, aspecte intersectoriale comune tuturor
directivelor; consideră că aspectele specifice ar trebui să fie în continuare abordate 
separat în directive sectoriale; solicită acordarea unei atenţii deosebite la 
introducerea unui sistem în care guvernele naţionale nu vor putea pune în aplicare, 
în materie de protecţie a consumatorilor, măsuri de un nivel superior în raport cu 
cel din celelalte state membre sau care să corespundă, dacă este cazul, nivelului lor 
de protecţie anterior; consideră că orice armonizare ar trebui analizată de la caz la 
caz şi că, în cazurile în care s-ar justifica trecerea la o armonizare maximă, anumite 
măsuri de protecţie ar trebui menţinute în continuare;

Or. da

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 6
Punctul 3

3. subliniază faptul că revizuirea acquis-ului în materie de protecţie a consumatorilor ar 
trebui să conducă la crearea unui cadru juridic mai coerent pentru drepturile 
consumatorilor; (text eliminat) consideră că aspectele specifice ar trebui să fie în 
continuare abordate separat în directive sectoriale; încurajează Comisia, în contextul 
revizuirii acquis-ului, să ia noi măsuri pentru protecţia consumatorilor, inclusiv a 
vieţii private şi a siguranţei acestora, fără a îngreuna totuşi, în mod nejustificat, 
povara administrativă asupra sectorului privat;

Or. en

Amendament depus de Karin Riis-Jørgensen

Amendamentul 7
Punctul 3

3. subliniază faptul că revizuirea acquis-ului în materie de protecţie a consumatorilor ar 
trebui să conducă la crearea unui cadru juridic mai coerent pentru drepturile 
consumatorilor; reaminteşte preferinţa sa pentru adoptarea unei abordări mixte, adică 
un instrument orizontal care să asigure coerenţa legislaţiei existente şi să elimine 
lacunele regrupând, într-o legislaţie coerentă, aspecte intersectoriale comune tuturor 
directivelor; consideră că aspectele specifice ar trebui să fie în continuare abordate 
separat în directive sectoriale; consideră că principiile în materie de drepturi ale 
consumatorilor, stabilite cu mult timp în urmă, trebuie să se aplice şi în lumea 
digitală, unde sunt, în momentul actual, aproape inexistente; încurajează, în 
contextul revizuirii acquis-ului, luarea unui număr mai mare de măsuri pentru 
asigurarea protecţiei consumatorilor, inclusiv a vieţii lor private, în lumea digitală;
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Or. en

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 8
Punctul 3

3. subliniază faptul că revizuirea acquis-ului în materie de protecţie a consumatorilor ar 
trebui să conducă la crearea unui cadru juridic mai coerent pentru drepturile 
consumatorilor, inclusiv pentru cele legate de comerţul electronic; reaminteşte 
preferinţa sa pentru adoptarea unei abordări mixte, adică un instrument orizontal, care 
să includă definiţii şi detalii tehnice, să asigure coerenţa legislaţiei existente şi să 
ajungă la un nivel înalt de protecţie a consumatorilor; de asemenea, un instrument 
care să elimine lacunele regrupând, într-o legislaţie coerentă, aspecte intersectoriale 
comune tuturor directivelor;  consideră că aspectele specifice ar trebui să fie în 
continuare abordate separat în directive sectoriale;

Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 9
Punctul 3a (nou)

3a. întrucât lipsa clarităţii în domeniul contractelor de consum constituie unul din 
obstacolele cele mai importante în calea dezvoltării pieţii interne a comerţului cu 
amănuntul, sprijină Comisia în eforturile sale de a introduce contracte tip, 
comportând aceleaşi elemente în toate statele membre ale UE;

Or. sk

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 10
Punctul 3b (nou)

3b. subliniază rolul important jucat de organizaţiile consumatorilor în îmbunătăţirea 
culturii protecţiei consumatorilor şi sfătuieşte Comisia ca, în elaborarea cadrului 
legislativ de bază privind protecţia consumatorilor, să acorde mai mult spaţiu 
organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor, care monitorizează în mod 
sistematic situaţia protecţiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii 
Europene şi care sunt cele mai în măsură să identifice sarcinile şi obiectivele de 
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urmărit în acest domeniu, pe baza nevoilor reale ale consumatorilor;

Or. sk

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 11
Punctul 3c (nou)

3c. consideră că organizaţiile puternice şi independente ale consumatorilor sunt baza 
unei politici eficace de protecţie a consumatorilor şi, de aceea, invită Comisia să 
sprijine financiar astfel de organizaţii şi să încurajeze statele membre să conceapă 
norme financiare care să permită o finanţare transparentă şi suficientă a 
organizaţiilor consumatorilor, pe baza indicatorilor cuantificabili de calitate şi în 
funcţie de rezultatele obţinute în materie de îmbunătăţire a culturii protecţiei 
consumatorilor;

Or. sk

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 12
Punctul 4

4. salută propunerea de numire a unor consilieri pentru relaţiile cu consumatorii în cadrul 
Comisiei; îndeamnă fiecare Direcţie Generală pertinentă să îşi publice rapoartele 
anuale privind modul în care politica pentru protecţia consumatorilor a fost integrată 
în domeniul său de competenţă;

Or. en

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 13
Punctul 4

4. salută propunerea de numire a unor consilieri pentru relaţiile cu consumatorii în cadrul 
Comisiei; îndeamnă fiecare Direcţie Generală să îşi publice rapoartele anuale privind 
modul în care politica pentru protecţia consumatorilor a fost integrată în domeniul său
de competenţă; invită Comisia să publice o comunicare în care să se prezinte 
dispoziţiile instituţionale şi practice pe care le va introduce pentru a garanta că 
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politica pentru protecţia consumatorilor este mai bine integrată în toate domeniile 
politice;

Or. fr

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 14
Punctul 5

5. consideră că un sistem armonizat de protecţie a consumatorilor (text eliminat) la nivel 
european va fi atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al producătorilor şi vânzătorilor 
competitivi; subliniază faptul că acest lucru va motiva întreprinderile să producă şi să 
vândă bunuri mai durabile, fapt ce va avea ca rezultat o creştere durabilă sporită; 
subliniază faptul că o protecţie a consumatorilor eficientă şi îmbunătăţită este o 
condiţie necesară pentru o mai bună funcţionare a pieţei interne;

Or. de

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 15
Punctul 5

5. consideră că un sistem eficace de protecţie a consumatorilor şi (text eliminat) de 
despăgubire (text eliminat) va fi atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al 
producătorilor şi vânzătorilor competitivi; subliniază faptul că acest lucru va motiva 
întreprinderile să producă şi să vândă bunuri mai durabile, fapt ce va avea ca rezultat o 
creştere durabilă sporită; subliniază faptul că o protecţie a consumatorilor eficientă şi 
îmbunătăţită este o condiţie necesară pentru o mai bună funcţionare a pieţei interne;

Or. en

Amendament depus de Jacques Toubon

Amendamentul 16
Punctul 5

5. consideră că un sistem solid de protecţie a consumatorilor (text eliminat) eficace la 
nivel european va fi atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al producătorilor şi 
vânzătorilor competitivi; subliniază faptul că acest lucru va motiva întreprinderile să 
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producă şi să vândă bunuri mai durabile, fapt ce va avea ca rezultat o creştere durabilă 
sporită; subliniază faptul că o protecţie a consumatorilor eficientă şi îmbunătăţită este 
o condiţie necesară pentru o mai bună funcţionare a pieţei interne;

Or. fr

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 17
Punctul 6

6. solicită adoptarea de măsuri pentru a asigura că cele 27 mini-pieţe naţionale din UE 
vor fi transformate în cea mai mare piaţă de desfacere cu amănuntul la nivel mondial; 
consideră că, pentru a ajunge la acest nivel, cetăţenii trebuie să se simtă în siguranţă şi 
atunci când cumpără prin intermediul internetului sau de la magazinul local, iar 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) trebuie să se poată baza pe reguli simple, 
identice peste tot în piaţa internă; invită Comisia să analizeze modalităţile de 
îmbunătăţire a mediului IMM-urilor, astfel încât acestea să fie încurajate să îşi 
mărească nivelul de comercializare şi de vânzări pe întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendament depus de Jacques Toubon

Amendamentul 18
Punctul 6

6. solicită adoptarea de măsuri pentru a asigura că cele 27 (text eliminat) pieţe naţionale 
din UE vor fi transformate în cea mai mare piaţă de desfacere cu amănuntul la nivel 
mondial; consideră că, pentru a ajunge la acest nivel, cetăţenii trebuie să se simtă în 
siguranţă şi atunci când cumpără prin intermediul internetului sau de la magazinul 
local, iar întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) trebuie să se poată baza pe reguli 
simple, identice peste tot în piaţa internă; invită Comisia să analizeze modalităţile de 
îmbunătăţire a protecţiei IMM-urilor, în special prin intermediul unei legi pentru 
micile întreprinderi;

Or. fr
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Amendament depus de Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendamentul 19
Punctul 7

7. subliniază că normele europene în materie de protecţie a consumatorilor, cum ar fi 
iniţiativele de autoreglementare, ar trebui să servească drept referinţă pentru 
standarde mondiale sau să aibă valoare de bune practici şi salută faptul că Europa 
iniţiază tendinţe, utilizând mijloace necoercitive pentru a îmbunătăţi drepturile 
consumatorilor la nivel mondial; 

Or. it

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 20
Punctul 8

8. încurajează Comisia şi statele membre să continue acordarea unui sprijin solid 
pentru drepturile consumatorilor cu privire la siguranţa produselor prin asigurarea 
integrităţii marcajului CE şi prin îmbunătăţirea monitorizării pieţei, utilizând 
sistemul de avertizare RAPEX, prin punerea în comun între statele membre a celor 
mai bune soluţii în acest domeniu; invită Comisia să lucreze cu statele membre 
pentru a se asigura că legislaţia actuală este corect pusă în aplicare şi respectată în 
totalitate de către statele membre, evaluând posibilitatea de a revizui Directiva 
2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind 
siguranţa generală a produselor1 („Directiva privind siguranţa generală a produselor”);

Or. en

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 21
Punctul 8

8. încurajează Comisia să continue garantarea drepturilor consumatorilor cu privire la 
siguranţa produselor prin îmbunătăţirea monitorizării pieţei, consolidarea marcajului 
CE şi prin evaluarea posibilităţii de a revizui Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a 
produselor(„Directiva privind siguranţa generală a produselor1”); reaminteşte că 

                                               
1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
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marcajul CE poate fi prea uşor interpretat greşit ca un indicator al faptului că au 
fost realizate, de către o parte terţă, teste de siguranţă sau de calitate şi/sau ca o 
marcă de origine;

Or. en

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 22
Punctul 8

8. încurajează Comisia să continue garantarea drepturilor consumatorilor cu privire la 
siguranţa produselor prin îmbunătăţirea monitorizării pieţei, revizuirea marcajului CE 
pentru a preveni interpretarea greşită a acestuia şi prin evaluarea posibilităţii de a 
revizui Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor 1(„Directiva privind siguranţa 
generală a produselor”);

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 23
Punctul 8a (nou)

8a. salută eforturile Comisiei de a consolida cooperarea în domeniul siguranţei 
produselor la nivel internaţional, în special cu autorităţile din China şi SUA; 
observă că o practică constantă a dialogului şi a schimbului de informaţii privind 
siguranţa produselor este în interesul tuturor părţilor şi este un factor primordial 
pentru construirea încrederii consumatorilor; îndeamnă Comisia să informeze 
Parlamentul European în ceea ce priveşte acest subiect la intervale regulate;

Or. en

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 24
Punctul 8b (nou)

8b. invită Comisia să includă o perspectivă mai clară şi mai solidă de durabilitate în 

                                               
1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
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strategia de protecţie a consumatorilor şi să analizeze posibilităţi prin care să se 
încurajeze consumatorii şi producătorii să se conformeze într-o mai mare măsură 
principiului durabilităţii, facilitându-se, în acelaşi timp, punerea în practică a 
acestui principiu;

Or. sv

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 25
Punctul 8c (nou)

8c. invită Comisia să urmărească mai atent politicile naţionale în materie de consum, 
pentru ca fiecare consumator să îşi poată face cumpărăturile oriunde în UE, fiind 
protejat cu aceeaşi eficacitate în fiecare stat membru al UE;

Or. sk

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 26
Punctul 9

9. solicită acordarea unei atenţii mai mari comportamentului real al consumatorilor; 
consideră că nu se poate întotdeauna aştepta din partea consumatorilor să facă 
cumpărături într-un mod raţional sau să fie în deplină cunoştinţă a drepturilor lor 
în caz de probleme; (text eliminat) reaminteşte noua linie bugetară adoptată, la 
propunerea Parlamentul European, pentru un proiect pilot vizând, între altele, crearea 
unei baze de date despre consumatori şi realizarea de studii şi interviuri, precum şi 
realizarea unui studiu comparativ despre rezultatele obţinute în statele membre; salută 
măsurile luate de Comisie pentru stabilirea unei grile de evaluare a politicii de 
protecţie a consumatorilor ce va conduce la înţelegere o mai bună, printre altele, a 
structurii preţului, precum şi a comportamentul şi a gradului de satisfacţie a 
consumatorului;

Or. en
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Amendament depus de Alexander Lambsdorff

Amendamentul 27
Punctul 9

9. consideră, ca regulă generală, că se poate aştepta ca înainte de a cumpăra ceva 
consumatorii să acţioneze raţional, însă trebuie ţinut seama şi de copii şi cetăţenii 
vulnerabili; de aceea, solicită acordarea unei atenţii mai mari comportamentului real 
al consumatorilor; reaminteşte noua linie bugetară adoptată, la propunerea Parlamentul 
European, pentru un proiect pilot vizând, între altele, crearea unei baze de date despre 
consumatori şi realizarea de studii şi interviuri, precum şi realizarea unui studiu 
comparativ despre rezultatele obţinute în statele membre; salută măsurile luate de 
Comisie pentru stabilirea unei grile de evaluare a politicii de protecţie a 
consumatorilor ce va conduce la înţelegere o mai bună, printre altele, a structurii 
preţului, precum şi a comportamentul şi a gradului de satisfacţie a consumatorului;

Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 28
Punctul 9

9. consideră că trebuie rezolvate problemele cu care se confruntă cel mai des 
consumatorii; reaminteşte noua linie bugetară adoptată, la propunerea Parlamentul 
European, pentru un proiect pilot vizând, între altele, crearea unei baze de date despre 
consumatori şi realizarea de studii şi interviuri, precum şi realizarea unui studiu 
comparativ despre rezultatele obţinute în statele membre; salută măsurile luate de 
Comisie pentru stabilirea unei grile de evaluare a politicii de protecţie a 
consumatorilor ce va conduce la înţelegere o mai bună, printre altele, a structurii 
preţului, precum şi a comportamentul şi a gradului de satisfacţie a consumatorului;

Or. sk

Amendament depus de Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendamentul 29
Punctul 9

9. consideră că nu se poate întotdeauna aştepta ca înainte de a cumpăra ceva 
consumatorii să acţioneze raţional sau să ceară o despăgubire în caz de probleme; de 
aceea, solicită acordarea unei atenţii mai mari comportamentului real al 
consumatorilor; reaminteşte noua linie bugetară adoptată, la propunerea Parlamentul 
European, pentru un proiect pilot vizând, între altele, crearea unei baze de date despre 
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consumatori şi realizarea de studii şi interviuri, precum şi realizarea unui studiu 
comparativ despre rezultatele obţinute în statele membre; salută măsurile luate de 
Comisie pentru stabilirea unei grile de evaluare a politicii de protecţie a 
consumatorilor ce va conduce la înţelegere o mai bună, printre altele, a structurii 
preţului, precum şi a comportamentul şi a gradului de satisfacţie a consumatorului; 
consideră totuşi că modelul de referinţă pentru analizarea comportamentului şi 
alegerilor consumatorilor ar trebui să fie acela al „consumatorului moderat”;

Or. it

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 30
Punctul 9a (nou)

9a. consideră că trebuie să se acorde o atenţie specială dotării consumatorilor cu 
competenţele şi instrumentele necesare pentru creşterea încrederii lor în mediul 
digital;

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 31
Punctul 11

eliminat

Or. en

Amendament depus de Alexander Lambsdorff

Amendamentul 32
Punctul 11

11. consideră că protecţia consumatorilor ar trebui să fie parte integrantă din procesele de 
planificare şi concepere a produselor şi serviciilor în sectorul industrial; şi că este 
vital să se studieze schimbările ce au loc pe piaţă; (text eliminat)

Or. en



AM\706082RO.doc 13/36 PE400.643v01-00

RO

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 33
Punctul 12

eliminat

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 34
Punctul 13

eliminat

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 35
Punctul 14

14. solicită luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea dialogului între consumatori şi 
întreprinderi la nivel european; consideră că un dialog eficient, inclusiv schimbul de 
bune practici, ar putea reduce problemele pe piaţa internă; sprijină iniţiativele 
destinate încurajării participării celor interesaţi de politica de protecţie a 
consumatorilor la consultări şi dezvoltarea de politici; salută eforturile îndreptate 
către consolidarea protecţiei consumatorilor în noile state membre şi sensibilizarea 
lor în acest sens; subliniază importanţa sprijinirii în continuare a organizaţiilor 
consumatorilor în UE, în special în noile state membre;

Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 36
Punctul 14

14. solicită luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea dialogului (text eliminat) la nivel 
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european de-a lungul lanţului producător-comerciant cu amănuntul-consumator; 
consideră că un dialog eficient, inclusiv schimbul de bune practici, ar putea reduce 
problemele pe piaţa internă;

Or. sk

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 37
Punctul 14

14. solicită luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea coordonării între organizaţiile pentru 
protecţia consumatorilor şi întreprinderi la nivel european; consideră că un dialog 
eficient, inclusiv schimbul de bune practici, ar putea reduce problemele pe piaţa 
internă;

Or. fr

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 38
Punctul 15

15. subliniază faptul că educare sistematică a consumatorilor cu privire la drepturile lor 
şi la revendicarea acestora contribuie la dezvoltarea culturii protecţiei 
consumatorilor; din acest motiv, UE şi statele membre ar trebui să investească mai 
mult în campanii de informare şi educare a consumatorilor; consideră că educaţia 
consumatorilor ar trebui să înceapă la nivel de învăţământ primar; recomandă 
includerea educaţiei consumatorilor în programa şcolară; 

Or. sk
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Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 39
Punctul 15

15. subliniază faptul că UE şi statele membre ar trebui să investească mai mult în 
campanii de informare şi educare a consumatorilor care folosesc mesajul potrivit 
pentru segmentul potrivit de consumatori; consideră că educaţia consumatorilor ar 
trebui să înceapă la nivel de învăţământ primar; subliniază că o astfel de educaţie 
trebuie să facă parte din învăţarea continuă; consideră că educaţia nu este suficientă 
şi că trebuie completată cu norme şi un sistem de despăgubire eficace, pe care nu va 
putea niciodată să le înlocuiască;

Or. en

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 40
Punctul 15

15. subliniază faptul că UE, (text eliminat ) statele membre şi toţi cei interesaţi ar trebui 
să investească mai mult în campanii de informare şi educare a consumatorilor care 
folosesc mesajul potrivit pentru segmentul potrivit de consumatori; consideră că 
educaţia consumatorilor ar trebui să înceapă la nivel de învăţământ primar; subliniază 
că o astfel de educaţie trebuie să facă parte din învăţarea continuă;

Or. en

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 41
Punctul 15

15. subliniază faptul că UE şi statele membre ar trebui să investească mai mult în 
campanii de informare (în special a grupurilor vulnerabile şi, de asemenea, în 
campanii de informare destinate comercianţilor şi furnizorilor de servicii, pentru a 
garanta că aceştia cunosc bine legislaţia comunitară) şi educare a consumatorilor; 
consideră că educaţia consumatorilor ar trebui să înceapă la nivel de învăţământ 
primar; subliniază că o astfel de educaţie trebuie să facă parte din învăţarea continuă; 

Or. fr
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Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 42
Punctul 15a (nou)

15a. subliniază faptul că educaţia consumatorilor trebuie să facă parte din învăţarea 
continuă şi recomandă utilizarea de noi tehnologii (în special internetul), ca 
mijloace de informare a consumatorilor;

Or. sk

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 43
Punctul 15b (nou)

15b. consideră că, în privinţa produselor financiare, bancare şi de asigurări, este nevoie 
de o atenţie specială pentru a asigura protecţia consumatorilor, a atribui 
furnizorilor de servicii obligaţii în materie de identificare a clientelei lor, precum şi 
a determina, pe baza unui studiu atent, finalizarea pieţei interne pentru servicii 
financiare;subliniază că produsele financiare, bancare şi de asigurări sunt extrem 
de complexe, de unde necesitatea de educare a consumatorilor;

Or. en

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 44
Punctul 16

16. este de părere că la elaborarea politicii de protecţie a consumatorilor ar trebui să se 
acorde mai multă atenţie nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile, cum ar fi 
persoanele în vârstă şi copiii, şi că ar trebui să se ia în considerare dezvoltarea 
demografică; (text eliminat)

Or. en
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Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 45
Punctul 16

16. este de părere că la elaborarea politicii de protecţie a consumatorilor ar trebui să se 
acorde mai multă atenţie nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile şi că ar trebui să 
se ia în considerare dezvoltarea demografică; solicită să se acorde o atenţie deosebită 
nevoilor persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap şi tinerilor;

Or. en

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 46
Punctul 16

16. este de părere că la elaborarea politicii de protecţie a consumatorilor ar trebui să se 
acorde mai multă atenţie nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile şi că ar trebui să 
se ia în considerare dezvoltarea demografică; solicită să se acorde o atenţie deosebită 
nevoilor persoanelor în vârstă şi persoanelor cu handicap vizual;

Or. nl

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 47
Punctul 17

eliminat

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 48
Punctul 18

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 49
Punctul 18

eliminat

Or. en

Amendament depus de Giovanna Corda, Mia De Vits

Amendamentul 50
Punctul 18

eliminat

Or. en

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 51
Punctul 18

18. consideră că serviciile, în general, ar trebui să aibă un nivel de siguranţă la fel de 
înalt cu cel al produselor în conformitate cu directiva privind siguranţa generală a 
produselor; îndeamnă Comisia să exploreze în continuare iniţiative posibile pe viitor 
în această privinţă;

Or. en

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 52
Punctul 18

18. consideră că atât serviciile particulare, cât şi serviciile de interes general ar trebui să 
facă obiectul unui act legislativ distinct pentru a spori siguranţa şi încrederea în 
sectorul serviciilor şi, în special, în legătură cu tranzacţiile cu servicii 
transfrontaliere;
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Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 53
Punctul 19

eliminat

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 54
Punctul 19

eliminat

Or. en

Amendament depus de Alexander Lambsdorff

Amendamentul 55
Punctul 19

eliminat

Or. en

Amendament depus de Jacques Toubon

Amendamentul 56
Punctul 19

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 57
Punctul 19

19. consideră că este nevoie să se acorde mai multă atenţie pentru rezolvarea 
ambiguităţilor juridice cu privire la serviciile de interes general, în conformitate cu 
noul protocol privind serviciile de interes general, care ar rezulta din Tratatul de la 
Lisabona;

Or. fr

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 58
Punctul 20

eliminat

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 59
Punctul 20

eliminat

Or. en

Amendament depus de Alexander Lambsdorff

Amendamentul 60
Punctul 20

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 61
Punctul 20

20. subliniază nevoia, pe lângă măsuri adecvate şi eficiente pentru protecţia 
consumatorilor, de a asigura o bună comunicare privind acest subiect, pentru a 
explica consumatorilor cum îşi pot revendica drepturile în cadrul legislaţiei privind 
piaţa internă şi al altor legislaţii care le sunt favorabile;

Or. nl

Amendament depus de Giovanna Corda, Mia De Vits

Amendamentul 62
Punctul 20

20. subliniază faptul că este necesară o protecţie adecvată a consumatorilor, printre altele, 
cu privire la serviciile poştale, (text eliminat) energie, transport şi telecomunicaţii; 
subliniază faptul că liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze 
întotdeauna în îmbunătăţiri concrete pentru consumatori; 

Or. fr

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 63
Punctul 20

20. subliniază faptul că este necesară o protecţie ridicată a consumatorilor, printre altele, 
cu privire la serviciile poştale, (text eliminat) energie şi telecomunicaţii; subliniază 
faptul că liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze întotdeauna în 
îmbunătăţiri concrete pentru consumatori;

Or. en
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Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 64
Punctul 20

20. subliniază faptul că este necesară un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, 
printre altele, cu privire la serviciile poştale, (text eliminat) energie şi telecomunicaţii; 
subliniază faptul că liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze 
întotdeauna în îmbunătăţiri concrete pentru consumatori;

Or. en

Amendament depus de Barbara Weiler

Amendamentul 65
Punctul 20

20. subliniază faptul că este necesară o protecţie adecvată şi durabilă a consumatorilor, 
printre altele, cu privire la serviciile poştale, (text eliminat) energie şi telecomunicaţii; 
subliniază faptul că liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze 
întotdeauna în îmbunătăţiri concrete pentru consumatori;

Or. de

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 66
Punctul 20

20. subliniază faptul că este necesară o protecţie adecvată a consumatorilor, printre altele, 
cu privire la serviciile poştale, apă, energie şi telecomunicaţii; subliniază faptul că 
liberalizarea sectoarelor în discuţie ar trebui să se concretizeze întotdeauna în 
îmbunătăţiri concrete pentru consumatori în termeni de preţ, alegere, calitate, 
accesibilitate şi siguranţă; 

Or. fr
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Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 67
Punctul 21

eliminat

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 68
Punctul 21

21. apreciază că sunt necesare măsuri suplimentare în domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul; salută intenţia Comisiei de a lansa iniţiative pentru îmbunătăţirea libertăţii 
de alegere şi mobilităţii consumatorilor pe piaţa internă; (text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendamentul 69
Punctul 21

21. apreciază că sunt necesare măsuri suplimentare în domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul; salută intenţia Comisiei de a lansa iniţiative pentru îmbunătăţirea libertăţii 
de alegere şi mobilităţii consumatorilor pe piaţa internă; (text eliminat)

Or. it

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 70
Punctul 21

21. apreciază că sunt necesare măsuri suplimentare în domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul; salută intenţia Comisiei de a lansa iniţiative pentru îmbunătăţirea libertăţii 
de alegere şi mobilităţii consumatorilor pe piaţa internă; invită Comisia să 
investigheze poziţia dominantă pe care ar putea să o ocupe unele instituţii financiare, 
cum ar fi bănci şi companii de asigurări;
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Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 71
Punctul 21a (nou)

21a. solicită o mai bună comunicare între organizaţiile consumatorilor şi cele ale 
întreprinzătorilor, în scopul de a anticipa plângerile consumatorilor şi de a încerca 
o soluţionare a lor în afara tribunalului;

Or. sk

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 72
Punctul 22

22. salută locul acordat, în cadrul strategiei, unei mai bune aplicări a legislaţiei şi a căilor 
de despăgubire; consideră că aplicarea politicii consumatorilor şi căile de 
despăgubire sunt factori importanţi pentru a îmbunătăţi încrederea consumatorilor cu 
privire la piaţa internă; recomandă realizarea unor acţiuni suplimentare cu privire la 
acest aspect;

Or. de

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 73
Punctul 22

22. salută locul acordat, în cadrul strategiei, unei mai bune aplicări a legislaţiei şi a căilor 
de despăgubire; consideră că (text eliminat) îmbunătăţirea încrederii consumatorilor 
este cel mai important factor pentru finalizarea pieţei interne pentru bunuri şi 
servicii de consum; recomandă realizarea unor acţiuni suplimentare cu privire la acest 
aspect;

Or. en
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Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 74
Punctul 23

23. consideră că litigiile dintre consumatori şi operatorii economici ar trebui soluţionate
în principal în afara tribunalului, pentru că soluţiile găsite pe căi nejudiciare pot fi mai 
rapide şi finalizate cu un cost mai mic; această perspectivă subliniază nevoia de a 
îmbunătăţi centrele europene pentru protecţia consumatorilor şi reţeaua SOLVIT şi 
solicită alocarea de resurse financiare mai mari pentru aceste reţele; reaminteşte că 
statele membre sunt libere să impună părţii care intenţionează să introducă o 
acţiune în justiţie realizarea unei consultări prealabile, pentru a permite părţii 
acuzate să pună capăt infracţiunii contestate;

Or. en

Amendament depus de Béatrice Patrie

Amendamentul 75
Punctul 23

23. consideră că litigiile ar trebui soluţionate de preferinţă în afara tribunalului, pentru că 
soluţiile găsite pe căi nejudiciare pot fi mai rapide şi finalizate cu un cost mai mic; 
această perspectivă subliniază nevoia de a îmbunătăţi centrele europene pentru 
protecţia consumatorilor şi sinergiile cu reţeaua SOLVIT şi solicită alocarea de 
resurse financiare pentru centrele europene pentru protecţia consumatorilor;

Or. fr

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 76
Punctul 23

23. consideră că litigiile ar trebui soluţionate în principal în afara tribunalului, pentru că 
soluţiile găsite pe căi nejudiciare pot fi mai rapide şi finalizate cu un cost mai mic; 
această perspectivă subliniază nevoia de a îmbunătăţi centrele europene pentru 
protecţia consumatorilor şi reţeaua SOLVIT şi solicită alocarea de resurse financiare 
mai mari pentru aceste reţele; invită Comisia să propună o legislaţie obligatorie cu 
privire la arbitraj;

Or. fr
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Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 77
Punctul 24

eliminat

Or. de

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 78
Punctul 24

eliminat

Or. nl

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 79
Punctul 24

24. observă că un anumit număr de state membre dispun de Ombudsmani pentru 
consumatori în mai multe sectoare, care îi ajută pe consumatori în relaţiile lor cu 
operatorii economici; consideră că această abordare ar putea fi analizată de către 
Comisie de la ţară la ţară;

Or. en

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 80
Punctul 25

eliminat

Or. de
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Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 81
Punctul 25

25. observă că, în anumite state membre, dar nu în toate, există deja elemente ale unui
sistem specific de despăgubire pentru consumatori, cum ar fi acţiuni comune, 
acţiuni de grup, acţiuni în reprezentare, cazuri de referinţă şi acţiuni în confiscarea 
câştigurilor/profiturilor incorecte („skimming-off procedures”); subliniază faptul că, 
drept urmare, consumatorii angajaţi în litigii transfrontaliere se pot regăsi în situaţia 
de a se confrunta cu legislaţii diferite în această privinţă; reaminteşte, în acest 
context, articolul 3b din tratat, fiind obligatoriu pentru UE să nu facă mai mult 
decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului; consideră, în 
conformitate cu acest articol, că particularităţile sistemelor juridice naţionale 
trebuie luate în considerare în cea mai mare măsură posibilă, lăsând statelor 
membre libertatea de a alege între diferite opţiuni cu efecte echivalente;

Or. en

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 82
Punctul 25

25. observă că, în anumite (text eliminat) state membre există abordări diferite pentru 
punerea în aplicare a dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor, de exemplu 
acţiunile tip sau acţiuni introduse de asociaţiile consumatorilor; este sceptic în 
privinţa formelor de punere în aplicare colectivă şi, înaintea oricărei iniţiative 
europene, sugerează revizuirea experienţelor pe care statele membre le câştigă cu 
instrumentele lor în acest domeniu;

Or. de

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 83
Punctul 25

25. observă că, în anumite state membre, dar nu în toate, există instrumente individuale 
pentru despăgubirea colectivă şi că impactul acestora asupra industriei şi asupra 
consumatorilor poate fi observat şi comparat;
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Or. de

Amendament depus de Bilyana Ilieva Raeva

Amendamentul 84
Punctul 25

25. observă că, în anumite state membre, dar nu în toate, există deja un sistem colectiv de 
despăgubire; observă faptul că, din acest punct de vedere, consumatorii nu sunt trataţi 
în mod egal la nivel european; subliniază că 12 state membre au instituit deja 
mecanisme naţionale care dau posibilitatea consumatorilor să înainteze cereri 
colective pe teritoriul naţional;

Or. en

Amendament depus de Jacques Toubon

Amendamentul 85
Punctul 25

25. observă că, în anumite state membre, dar nu în toate, există deja un sistem colectiv de 
despăgubire; de aceea, solicită Comisiei să realizeze un studiu privind fezabilitatea 
unei acţiuni de grup europene înainte de a preconiza orice acţiune la nivel 
european; observă faptul că, din acest punct de vedere, consumatorii nu sunt trataţi în 
mod egal la nivel european;

Or. fr

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 86
Punctul 25a (nou)

25a. reaminteşte că Directiva 98/27/CE privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte 
protecţia intereselor consumatorilor1 are deja ca scop protecţia intereselor colective 
ale consumatorilor; subliniază că această directivă dă, printre altele, organizaţiilor 
consumatorilor dreptul de a introduce o acţiune în încetare; cere Comisiei să 
înainteze Parlamentului şi Consiliului un raport care să indice, defalcat pe state 
membre, numărul de acţiuni angajate de asociaţiile consumatorilor şi de alte entităţi 

                                               
1 JO L 166/51, 11.6.1998.
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calificate de la intrarea în vigoare a directivei menţionate, inclusiv o analiză a 
acestor cazuri din perspectiva punerii în aplicare a legislaţiei pentru protecţia 
consumatorilor şi o evaluare privind măsura în care această directivă a adus sau nu 
îmbunătăţirile prevăzute în materie de protecţie a intereselor colective ale 
consumatorilor, precum şi raţiunea pentru aceasta;

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 87
Punctul 25b (nou)

25b. consideră că, înainte de a angaja orice reflecţie pe marginea unei legislaţii la nivel 
european, ar trebui să se examineze în profunzime problemele existente, dacă este 
cazul, şi beneficiile preconizate pentru consumatori; consideră, în acest context, că 
interesul trebuie să se îndrepte către acţiunile colective şi problemele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 88
Punctul 25c (nou)

25c. consideră că, într-un anumit număr de state membre, există constrângeri 
constituţionale care trebuie luate în considerare la elaborarea unui model european 
pentru despăgubirea consumatorilor; în plus, consideră că articolul 6 din Carta 
Europeană a Drepturilor Fundamentale trebuie respectat pe deplin; invită Comisia 
să înainteze un raport Parlamentului şi Consiliului despre modalitatea de a obţine, 
în acest sens, un echilibru necesar între drepturile consumatorilor, organizaţiile 
acestora şi operatorii economici;

Or. en
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Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 89
Punctul 25d (nou)

25d. subliniază importanţa autorităţilor publice în asigurarea respectării bunelor practici 
comerciale şi în combaterea practicilor comerciale neloiale; subliniază că 
sancţiunile pecuniare nu pot fi impuse decât de autorităţile publice şi că orice plată 
aferentă se realizează de la bugetul statului membru în cauză; consideră că 
despăgubirea consumatorilor nu poate fi considerată o modalitate de a reduce rolul 
autorităţilor publice în garantarea respectării legislaţiei pentru protecţia 
consumatorilor; 

Or. en

Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 90
Punctul 25e (nou)

25e. se întreabă, în plus, care este competenţa legislativă a UE în domeniul dreptului 
procedural;

Or. de

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 91
Punctul 26

eliminat

Or. de

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 92
Punctul 26

eliminat
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Or. de

Amendament depus de Jacques Toubon

Amendamentul 93
Punctul 26

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Alexander Lambsdorff

Amendamentul 94
Punctul 26

26. invită Comisia să prezinte un studiu aprofundat despre modalităţile de despăgubire 
a consumatorilor, care să se articuleze în jurul unui Ombudsman pentru 
consumatori sau al unei alte autorităţi competente; subliniază faptul că orice sistem 
european de despăgubire a consumatorilor trebuie să fie diferit de sistemul de 
acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile ar trebui 
să fie mereu corelate cu prejudiciul efectiv suferit;

Or. en

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 95
Punctul 26

26. subliniază că, recent, Comisia a comandat un studiu pentru a analiza protecţia 
consumatorilor în statele membre în care există sisteme colective pentru 
despăgubirea consumatorilor şi pentru a stabili în ce măsură diferenţele între 
legislaţiile diferitelor state membre în materie de acţiuni în reprezentare constituie 
un obstacol pentru piaţa internă; consideră oportun să se aştepte rezultatele acestui 
studiu înainte de a face o alegere, atât în ceea ce priveşte principiul introducerii 
unui sistem european colectiv de despăgubire, cât şi în ceea ce priveşte natura 
acestuia;

Or. nl
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Amendament depus de Andreas Schwab

Amendamentul 96
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să analizeze dacă, în lumina experienţelor realizate în statele 
membre, un sistem colectiv de despăgubire i se pare pertinent; subliniază faptul că un 
posibil sistem european de despăgubire a consumatorilor trebuie să fie diferit de 
sistemul de acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite (text eliminat) 
şi că plângerile ar trebui să fie mereu corelate cu paguba respectivă, că compensaţia 
trebuie să fie, de asemenea, întotdeauna plătită părţilor vătămate şi că puterea 
legală a deciziilor trebuie să se aplice doar părţilor implicate în procedurile 
relevante ; subliniază faptul că orice sistem colectiv de despăgubire nu ar trebui să 
aibă ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci să fie doar noi modalităţi de 
asigurare a respectării drepturilor existente; consideră că sistemul ar trebui să aibă o 
sferă amplă de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat pe un echilibru între 
informare şi confidenţialitate, fiind necesar să se garanteze că întreprinderilor nu li 
se impune o sarcină dublă, în măsura în care infracţiunile sunt pasibile şi de 
sancţiuni administrative;

Or. de

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 97
Punctul 26

26. invită Comisia să prezinte un studiu aprofundat de cercetare despre modalităţile de 
despăgubire a consumatorilor, pus în practică de Ombudsmanul pentru consumatori 
sau altă autoritate competentă a statului membru; subliniază faptul că orice sistem 
european de despăgubire a consumatorilor trebuie să fie diferit de sistemul de acţiune 
de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile ar trebui să fie 
mereu corelate cu paguba respectivă, însemnând că ar trebui să existe o compensaţie 
pentru un prejudiciu individual suferit de consumator; subliniază faptul că un sistem 
colectiv de despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci 
doar noi modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; subliniază că 
trebuie să se asigure că terţii nu pot în niciun caz profita, direct sau indirect, de 
despăgubirea consumatorilor pentru a obţine onorarii mai mari decât cele 
practicate în mod normal;

Or. en
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Amendament depus de Bert Doorn

Amendamentul 98
Punctul 26

26. salută angajamentul Comisiei de elaborare a unui studiu detaliat despre 
despăgubirea colectivă, concentrat pe experienţele statelor membre; cere Comisiei 
să evalueze, ca parte a acestui studiu, măsura în care este nevoie de acţiuni viitoare 
la nivel comunitar, ţinând cont de faptul că un sistem european de despăgubire a 
consumatorilor trebuie să fie diferit de sistemul de acţiune de grup („class action”) în 
vigoare în Statele Unite şi că plângerile ar trebui să fie mereu corelate cu paguba 
respectivă; subliniază că o discuţie solidă şi argumentată cu privire la despăgubirea 
colectivă nu poate avea loc decât o dată cu reunirea acestor informaţii; subliniază 
faptul că un sistem colectiv de despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi 
consumatorilor, ci doar noi modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; 
(text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Amendamentul 99
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, bazat pe rezultatele studiilor şi analizelor sale privind acest subiect;

Or. en

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 100
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, luând în considerare diferitele sisteme juridice din statele membre, pus 
în practică de Ombudsmanul pentru consumatori sau concentrat în jurul unei alte 
autorităţi competente; subliniază faptul că sistemul european trebuie să fie diferit de 
sistemul de acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile 
ar trebui să fie mereu corelate cu paguba respectivă; subliniază faptul că un sistem 
colectiv de despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci 
doar noi modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; consideră că 
sistemul ar trebui să aibă o sferă amplă de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat 
pe un echilibru între informare şi confidenţialitate;
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Or. en

Amendament depus de Béatrice Patrie

Amendamentul 101
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, pus în practică de o autoritate publică similară Ombudsmanului
responsabilă pentru protecţia consumatorilor sau concentrat în jurul unei alte 
autorităţi competente; subliniază faptul că sistemul european trebuie să fie diferit de 
sistemul de acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile 
ar trebui să fie mereu corelate cu paguba respectivă; subliniază faptul că un sistem 
colectiv de despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci 
doar noi modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; consideră că 
sistemul ar trebui să aibă o sferă amplă de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat 
pe un echilibru între informare şi confidenţialitate;

Or. fr

Amendament depus de Ieke van den Burg

Amendamentul 102
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, pus în practică de Ombudsmanul pentru consumatori, organizaţii pentru 
drepturile consumatorilor sau altă autoritate sau organizaţii competente; subliniază 
faptul că sistemul european trebuie să fie diferit de sistemul de acţiune de grup („class 
action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile ar trebui să fie mereu corelate cu
paguba respectivă; subliniază faptul că un sistem colectiv de despăgubire nu are ca 
scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci doar noi modalităţi de asigurare a 
respectării drepturilor existente; consideră că sistemul ar trebui să aibă o sferă amplă 
de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat pe un echilibru între informare şi 
confidenţialitate;

Or. en
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Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 103
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru instituirea unui sistem 
colectiv de despăgubire potrivit pentru condiţiile europene, pus în practică de 
Ombudsmanul pentru consumatori sau concentrat în jurul unei alte autorităţi 
competente; subliniază faptul că sistemul european trebuie să fie diferit de sistemul de 
acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi că plângerile ar trebui să 
fie mereu corelate cu paguba respectivă; subliniază faptul că un sistem colectiv de 
despăgubire nu are ca scop acordarea de noi drepturi consumatorilor, ci doar noi 
modalităţi de asigurare a respectării drepturilor existente; consideră că sistemul ar 
trebui să aibă o sferă amplă de aplicare, să fie uşor accesibil şi să fie bazat pe un 
echilibru între informare şi confidenţialitate;

Or. fr

Amendament depus de Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendamentul 104
Punctul 26

26. îndeamnă Comisia să prezinte iniţiative pentru instituirea unui sistem colectiv de 
despăgubire, pus în practică de Ombudsmanul pentru consumatori sau concentrat în 
jurul unei alte autorităţi competente; subliniază faptul că sistemul european trebuie să 
fie diferit de sistemul de acţiune de grup („class action”) în vigoare în Statele Unite şi 
că plângerile ar trebui să fie mereu corelate cu paguba respectivă; (text eliminat)

Or. it

Amendament depus de Colm Burke, Malcolm Harbour

Amendamentul 105
Punctul 26a (nou)

26a. consideră că orice despăgubire a consumatorilor ar trebui să fie uşor accesibilă şi 
bazată pe un echilibru între informare şi confidenţialitate; reaminteşte că dreptul 
procedural şi, în special, aspectele legate de dovezi şi dezvăluiri, sunt de competenţa 
statelor membre;

Or. en
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Amendament depus de Bert Doorn

Amendamentul 106
Punctul 26b (nou)

26b. subliniază faptul că orice posibilă iniţiativă pentru un sistem colectiv de despăgubire 
implică o abordare proporţională şi asigură că diversele interese ale tuturor 
actorilor de pe piaţă sunt luate în considerare cu atenţie;

Or. en

Amendament depus de Kurt Lechner

Amendamentul 107
Punctul 26c (nou)

26c. atrage atenţia asupra numeroaselor dezbateri despre aşa-numitele acţiuni în 
reprezentare şi consideră că încă este nevoie de analize şi studii ample privind acest 
subiect, că există îndoieli privind competenţa legislativă a UE şi că proceduri 
similare celor existente în SUA ar trebui respinse;

Or. de

Amendament depus de Béatrice Patrie

Amendamentul 108
Punctul 26d (nou)

26d. consideră că mecanismul care trebuie elaborat ar trebui să fie bazat pe câteva din 
sistemele juridice de despăgubire colectivă care există în statele membre şi care şi-
au demonstrat eficienţa; consideră că mecanismul ar trebui să dea posibilitatea 
oricărui grup de consumatori, care a suferit prejudicii similare, de a fi inclus în 
procedură;

Or. fr
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