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Amendamentul 92
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 1994 privind protecția 
dobânditorilor în ceea ce privește anumite 
aspecte ale contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosință pe durată limitată a 
bunurilor imobile, produsele cu drept de 
utilizare pe durată limitată au evoluat, iar 
pe piață au apărut noi produse de vacanță 
similare acestora. Noile produse de 
vacanță, precum și anumite tranzacții 
referitoare la dreptul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată, 
precum revânzarea și schimbul, nu intră 
sub incidența Directivei 94/47/CE.  De 
asemenea, experiența rezultată din 
aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat 
că anumite puncte care sunt deja
reglementate necesită actualizare și 
clarificare.

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 1994 privind protecția 
dobânditorilor în ceea ce privește anumite 
aspecte ale contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosință pe durată limitată a 
bunurilor imobile, conceptul de proprietate 
periodică a evoluat, iar pe piață au apărut 
noi produse de vacanță similare sau pretins 
similare acestora și care, adesea, sunt 
concepute pentru a eluda dispozițiile 
prezentei directive. Aceste produse de 
vacanță noi, precum și anumite tranzacții 
referitoare la dreptul de utilizare pe durată 
determinată a bunurilor în proprietate 
periodică, precum cele realizate prin 
contracte de revânzare și contracte de 
schimb, nu intră sub incidența Directivei 
94/47/CE. Mai mult, experiența rezultată 
din aplicarea Directivei 94/47CE a 
demonstrat că anumite aspecte deja 
reglementate trebuie actualizate și
clarificate pentru a evita apariția unor noi 
produse de vacanță concepute astfel încât 
să eludeze dispozițiile directivei.

Or. es

Amendamentul 93
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru a face simțite pe deplin avantajele 

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru a valoriza la maximum avantajele 
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pieței interne consumatorilor și 
întreprinderilor, este necesară apropierea 
în continuare a legislației pertinente a 
statelor membre. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să poată menține 
aplicarea unor norme mai stricte în 
anumite cazuri.

pieței interne pentru consumatori și 
întreprinderi, este necesară apropierea în 
continuare a legislației pertinente a statelor 
membre.  Pentru actorii din domeniu, ar 
trebui înființat un sistem de certificare la 
nivel european, concomitent cu un sistem 
de avertizare între statele membre, cu 
scopul de a raporta infracțiunile care ar 
putea conduce la retragerea certificării și 
de a informa consumatorii. Cu toate 
acestea, statele membre pot adopta sau 
păstra dispoziții mai favorabile în materie 
de protecție a consumatorilor în domeniile 
aflate sub incidența directivei, fără a 
aduce atingere obligațiilor lor care decurg 
din tratat.

Or. fr

Justificare

La proposition de la Commission est plus réductrice que la directive actuellement en vigueur 
dans la mesure où elle prévoit la possibilité pour les Etats membres d'adopter des mesures 
plus protectrices des droits des consommateurs uniquement en ce qui concerne le droit de 
rétractation. La directive actuellement en vigueur prévoit cette même possibilité avec une 
portée plus large. En outre, le fait de rapprocher les législations des Etats membres ne doit 
pas empêcher une harmonisation maximale sur certains points comme par exemple la 
création d'un système de certification au niveau européen.

Amendamentul 94
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru a face simțite pe deplin avantajele 
pieței interne consumatorilor și 
întreprinderilor, este necesară apropierea 
în continuare a legislației pertinente a 
statelor membre. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să poată menține aplicarea 
unor norme mai stricte în anumite cazuri.

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru ca avantajele oferite consumatorilor 
și întreprinderilor de piața internă să 
devină pe deplin tangibile, se impune 
armonizarea integrală a anumitor aspecte 
ale comercializării, vânzării și revânzării 
drepturilor de folosință pe durată limitată 
a bunurilor în proprietate periodică și a 
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produselor turistice contractate pe termen 
lung, precum și ale schimbului de astfel 
de drepturi.

Or. es

Amendamentul 95
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
prejudicii legislației naționale referitoare la 
înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, 
la condițiile de stabilire, la regimul de 
autorizații sau la cerințele de permise, 
precum și la determinarea naturii legale a 
drepturilor care fac obiectul contractelor 
care intră sub incidența prezentei directive.

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere legislației naționale referitoare la 
declararea și înregistrarea bunurilor 
mobile sau imobile, la condițiile de 
stabilire, la regimul de autorizare sau la 
condițiile de concesionare, precum și la 
determinarea naturii legale a drepturilor 
care fac obiectul contractelor care intră sub 
incidența prezentei directive.

Or. de

Justificare

Dient der Klarstellung. Auch einzelstaatliche Vorschriften über die Übertragung müssen 
unberührt bleiben. Außerdem sind Registerrecht und Sachenrecht eng miteinander verknüpft.

Amendamentul 96
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă
prejudicii legislației naționale referitoare la 
înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, 
la condițiile de stabilire, la regimul de 
autorizații sau la cerințele de permise, 

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere legislației naționale referitoare la 
cesionarea și înregistrarea bunurilor 
mobile sau imobile, la condițiile de 
stabilire, la regimul de autorizare sau la 
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precum și la determinarea naturii legale a 
drepturilor care fac obiectul contractelor 
care intră sub incidența prezentei directive.

normele de concesionare, precum și la 
determinarea naturii legale a drepturilor 
care fac obiectul contractelor care intră sub 
incidența prezentei directive.

Or. de

Justificare

Das nationale Registerrecht ist mit dem nationalen Sachenrecht auf das engste verknüpft. Da 
sich die Richtlinie einer näheren Bestimmung der Rechtsnatur der Timeshare-Rechte enthält, 
müssen auch die hieran anknüpfenden nationalen Vorschriften über die Übertragung dieser 
Rechte unberührt bleiben.

Amendamentul 97
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Diferitele produse care intră sub 
incidența prezentei directive trebuie să fie 
definite în mod clar; dispozițiile referitoare 
la informațiile precontractuale și la contract 
trebuie să fie clarificate și actualizate.

(5) Ar trebui definite clar tipurile de 
produse care intră sub incidența prezentei 
directive, pentru a împiedica apariția 
altora, concepute exclusiv pentru a eluda 
aplicarea acesteia, și ar trebui clarificate
și actualizate dispozițiile referitoare la 
informațiile precontractuale, la contract și
la perioada de denunțare unilaterală.

Or. es

Justificare

El problema con la Directiva existente es que sus disposiciones son muy fáciles de eludir por 
los operadores corruptos. Con esta aclaración es más difícil eludir las disposiciones.

Amendamentul 98
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)



AM\710424RO.doc 7/124 PE402.647v02-00

RO

Text propus de Comisie Amendament

(5a) În sfera definiției contractului ce are 
ca obiect un drept de folosință pe durată 
limitată a unui bun în proprietate 
periodică nu intră rezervările multiple ale
unei camere de hotel în cazul în care 
durata contractului este mai mică de un 
an. Nu intră în sfera definiției nici 
contractele obișnuite de închiriere 
întrucât acestea se referă la o singură 
perioadă de ocupare, și nu la perioade 
multiple.

Or. en

Justificare

Reducing the period to one year might include transactions which it is not the intention to 
cover, such as advance hotel bookings which require pre-payment or some hotels offer 
coupon systems with a validity term of more then one year. In order to avoid 
misinterpretation, these exclusions should be mentioned clearly.

Amendamentul 99
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5b) Date fiind dificultățile specifice pe 
care le prezintă produsele turistice 
contractate pe termen lung, este necesară 
definirea exactă a acestei expresii, 
precum și a dispozițiilor specifice care i se 
aplică, pentru a se evita abuzurile comise 
de comercianții de rea credință.

Or. es

Justificare

Los productos cubiertos por la expresión "productos vacacionales de larga duración" son 
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diferentes de la propiedad del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico al ser un 
derecho real, por lo que necesita reglas específicas. Por esto, se necesita una definición más 
clara y así diferenciar del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y otros 
esquemas que la Directiva no tiene intención de cubrir.

Amendamentul 100
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 5c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5c) În sensul prezentei directive, 
„produse turistice contractate pe termen 
lung” trebuie distinse de bunurile în 
proprietate periodică, de pachetele 
turistice, de cecurile de reducere și de 
programele de fidelitate, întrucât cecurile 
de reducere sau punctele obținute pot fi 
schimbate pentru a achita o cazare sau o 
călătorie cu avionul și nu constituie 
produse ca atare.

Or. es

Justificare

Los productos cubiertos por la expresión "productos vacacionales de larga duración" deben 
quedar claramente definidos en esta Directiva y aclarar aquellos productos que son 
excluidos.

Amendamentul 101
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Pentru a putea înțelege pe deplin care 
sunt obligațiile și drepturile sale, așa cum 
sunt prevăzute în contract, consumatorul
trebuie să beneficieze de o perioadă în 

(7) Pentru a-i da consumatorului 
posibilitatea de a înțelege pe deplin care îi 
sunt drepturile și obligațiile ce decurg 
dintr-un contract de folosință pe durată 
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cursul căreia se poate retrage din contract
fără să trebuiască a se justifica. În prezent, 
lungimea acestei perioade variază de la un 
stat membru la altul, iar experiența arată că 
lungimea prevăzută de Directiva 94/47/CE 
nu este suficientă. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă și armonizată.

limitată a unor bunuri în proprietate
periodică, un contract de achiziție a unor 
produse turistice pe termen lung sau un 
contract de revânzare, acestuia trebuie să-
i fie acordată o perioadă în cursul căreia să 
se poată retrage din ele fără a fi nevoit să 
se justifice. În prezent, durata acestei 
perioade variază de la un stat membru la 
altul, iar experiența arată că durata 
prevăzută de Directiva 94/47/CE nu este 
suficientă. Perioada trebuie, prin urmare, 
prelungită și armonizată.

Datorită naturii accesorii și 
particularităților contractului de schimb, 
consumatorii care încheie un astfel de 
contract îl pot denunța unilateral în orice 
moment.

Or. es

Justificare

Adapta el texto a la enmienda (artículo 5, apartado 1 nuevo)

Amendamentul 102
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Pentru a putea înțelege pe deplin care 
sunt obligațiile și drepturile sale, așa cum 
sunt prevăzute în contract, consumatorul 
trebuie să beneficieze de o perioadă în 
cursul căreia se poate retrage din contract
fără să trebuiască a se justifica. În prezent, 
lungimea acestei perioade variază de la un 
stat membru la altul, iar experiența arată că 
lungimea prevăzută de Directiva 94/47/CE 
nu este suficientă. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă și armonizată.

(7) Pentru a-i da consumatorului 
posibilitatea de a înțelege pe deplin care îi 
sunt drepturile și obligațiile care decurg 
din contract, consumatorul trebuie să 
beneficieze de o perioadă în cursul căreia
poate denunța unilateral contractul fără să 
trebuiască a se justifica, precum și de un 
termen de gândire înaintea încheierii 
contractului.. În prezent, termenele
variază de la un stat membru la altul, iar 
experiența arată că intervalul de timp 
prevăzut de Directiva 94/47/CE nu este 
suficient. Termenele trebuie, prin urmare, 
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extinse și armonizate și calculate în zile 
lucrătoare.

Or. fr

Justificare

Les délais doivent être calculés en jours ouvrables et non en jours calendrier dans un souci 
de protection du consommateur. Enfin, étant donné les pratiques fréquemment utilisées de 
«ventes agressives» voire «forcées» pratiquées par les opérateurs et dénoncées par les 
consommateurs, il est utile, outre le délai de rétractation, de prévoir un délai de réflexion au 
bénéfice du consommateur avant la signature du contrat.

Amendamentul 103
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Interdicția plăților în avans către 
agentul economic sau un alt terț înainte de 
sfârșitul perioadei de retractare trebuie să 
fie clarificată pentru a ameliora protecția 
consumatorilor. În ceea ce privește 
revânzarea, interdicția plăților în avans 
trebuie să se aplice până la efectuarea
efectivă a vânzării sau până la încetarea 
contractului de revânzare.

(8) Pentru a ameliora protecția 
consumatorilor, interdicția plăților în avans 
către agentul economic sau un alt terț,
înainte de sfârșitul perioadei de denunțare 
unilaterală, trebuie să fie clar precizată . 
În ceea ce privește revânzarea, interdicția 
plăților în avans trebuie să se aplice până la 
perfectarea efectivă a vânzării sau până la 
încetarea contractului de revânzare. În 
ceea ce privește contractele de schimb, 
interdicția de a efectua plăți anticipate 
devine inutilă, deoarece consumatorul 
poate rezilia contractul în orice moment, 
primind o devoluțiune calculată în funcție 
de numărul de luni întregi utilizate în 
cursul respectivei perioade de participare.

Or. es

Justificare

Adapta el texto a la enmienda (artículo 5, apartado 7 nuevo)
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Amendamentul 104
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) În cazul unei retractări dintr-un
contract în care prețul este acoperit în 
întregime sau parțial de un împrumut 
acordat consumatorului de către agentul 
economic sau de un terț pe baza unui acord 
încheiat între acel terț și agentul economic, 
acordul de împrumut trebuie reziliat fără 
penalizări. Aceleași principiu trebuie să se 
aplice contractelor auxiliare, precum 
contractele de participare la un sistem de 
schimb.

(9) În cazul unei denunțări unilaterale a 
unui contract în care prețul este acoperit în 
întregime sau parțial printr-un împrumut 
acordat consumatorului de către agentul 
economic sau de un terț, pe baza unui 
acord încheiat între acel terț și agentul 
economic, acordul de împrumut ar trebui 
reziliat fără costuri pentru consumator. 
Același principiu trebuie să se aplice 
contractelor accesorii.

Or. es

Amendamentul 105
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) Este necesar ca statele membre să 
definească sancțiuni efective, proporționale 
și disuasive pentru încălcarea prezentei 
directive.

(11) Este necesar ca statele membre să 
stabilească regimul sancțiunilor aplicabile
pentru încălcarea prezentei directive, 
inclusiv a celor penale, sancțiuni care 
trebuie să fie efective, proporționale și 
disuasive.

Or. fr

Amendamentul 106
Diana Wallis

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Text propus de Comisie Amendament

(12) Este necesar să se verifice că 
persoanele sau organizațiile care au, în 
virtutea dreptului național, un interes 
legitim în materie dispun de căi legale de 
despăgubire în cazul încălcării prezentei 
directive.

(12) Este necesar să se verifice că 
persoanele sau organizațiile (printre care 
se pot număra și autorități naționale sau 
europene care acordă licențe pentru 
produsele ce fac obiectul prezentei 
directive) care au, în virtutea dreptului 
național sau a dreptului UE, un interes 
legitim în materie dispun de căi legale de 
despăgubire în cazul încălcării prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

It maybe that licensing would still form the most effective manner of regulating the area 
effectively and accordingly the door should be left open to this possibility.

Amendamentul 107
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(12a) Consumatorul are dreptul să 
apeleze la instanța din țara unde își are 
reședința: Ar trebui acordată o atenție 
specială revizuirii Regulamentului 
Bruxelles I în vederea acordării acestor 
drepturi consumatorilor.

Or. en

Justificare

Ensure a high level of consumer protection.
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Amendamentul 108
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Statele membre trebuie să garanteze 
informarea efectivă a consumatorilor în 
ceea ce privește dispozițiile naționale care 
transpun prezenta directivă și să încurajeze 
agenții economici să facă cunoscute 
informații despre codurile de conduită 
existente în domeniu.

(14) Statele membre trebuie să garanteze 
informarea efectivă a consumatorilor în 
ceea ce privește dispozițiile naționale care 
transpun prezenta directivă și să-i prevină 
pe aceștia în legătură cu posibilele 
practici frauduloase și cu tehnicile de 
vânzare agresive, în special în sectorul 
produselor turistice contractate pe termen 
lung. De asemenea, ele trebuie să facă 
cunoscută existența codurilor de conduită 
și semnificația apartenenței la o 
organizație de sector recunoscută. 
Comercianții trebuie să fie încurajați să 
dea publicității și să difuzeze informații cu 
privire la codurile lor de conduită. 
Comisia trebuie să se implice prin 
campanii de informare transfrontaliere, 
în special prin intermediul sitului sau 
internet.

Or. es

Justificare

La Directiva no debe olvidar la existencia de malas prácticas llevada a cabo, sobre todo en el 
sector de los productos vacacionales de larga duración. Sería muy importante que la 
Comisión colaborara con campañas transfronterizas de información 

Amendamentul 109
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(14a) Statele membre încurajează agenții 
economici să creeze organizații europene 
de sector, care să asigure elaborarea și 
evoluția unor coduri de conduită, în 
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strânsă cooperare cu autoritățile 
desemnate.

Or. en

Amendamentul 110
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Secțiunea titlu (înaintea articolului 1) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 1: Dispoziții comune

Or. es

Amendamentul 111
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Prezenta directivă se aplică 
domeniului protecției consumatorilor în 
ceea ce privește anumite aspecte ale 
comercializării și vânzării produselor de 
vacanță cu drept de utilizare pe durată 
limitată și pe termen lung. Directiva se 
aplică, de asemenea, cazurilor de 
revânzare a produselor de vacanță cu 
drept de utilizare pe durată limitată și pe 
termen lung, precum și schimburilor în 
cazul dreptului de utilizare pe durată 
limitată a bunurilor imobile.

(1) Obiectivul prezentului regulament este 
acela de a ridica nivelul de protecție a 
consumatorilor și de a contribui la 
funcționarea corespunzătoare a pieței 
interne, prin apropierea actelor cu putere 
de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre în ceea ce privește 
anumite aspecte ale comercializării,
vânzării și revânzării bunurilor în 
proprietate periodică și a produselor 
turistice contractate pe termen lung, 
precum și în ceea ce privește schimburile 
în cazul dreptului de folosință pe durată 
limitată a bunurilor în proprietate 
periodică.

Or. pt
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Justificare

With Article 95 as the legal basis, the functioning of the internal market has to be mentioned, 
in line with the title of the directive.

Amendamentul 112
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Prezenta directivă nu aduce prejudicii 
legislației naționale referitoare la 
recursurile contractuale generale care 
permit consumatorului să rezilieze 
contractul.

Prezenta directivă nu aduce atingere
legislației naționale referitoare la 
mijloacele juridice prevăzute în dreptul 
contractual general, nici normelor 
naționale referitoare la înregistrarea 
bunurilor mobile sau imobile, la condițiile 
de stabilire sau la regimul autorizațiilor, 
precum și la determinarea naturii juridice 
a drepturilor care fac obiectul 
contractelor care intră sub incidența 
prezentului regulament.

Or. pt

Justificare

With Article 95 as the legal basis, the functioning of the internal market has to be mentioned, 
in line with the title of the directive.

Amendamentul 113
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament
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Prezenta directivă nu aduce prejudicii 
legislației naționale referitoare la 
recursurile contractuale generale care 
permit consumatorului să rezilieze 
contractul.

Prezenta directivă nu aduce atingere 
legislației naționale referitoare la 
mijloacele juridice prevăzute în dreptul 
contractual general, normelor naționale 
referitoare la declararea și înregistrarea 
bunurilor mobile sau imobile, la condițiile 
de stabilire, la regimul de autorizare, 
precum și la determinarea naturii juridice 
a drepturilor care fac obiectul 
contractelor care intră sub incidența 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Dient der Klarstellung. Auch einzelstaatliche Vorschriften über die Übertragung müssen 
unberührt bleiben. Außerdem sind Registerrecht und Sachenrecht eng miteinander verknüpft.

Amendamentul 114
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislațiilor 
naționale, statele membre pot continua să 
aplice dispoziții naționale mai stricte 
pentru a garanta consumatorilor un nivel 
de protecție ridicat; dispozițiile respective 
pot fi referitoare la:

eliminat

a) momentul din care începe aplicarea 
dreptului de retractare;
b) modalitățile prin care se exercită 
dreptul de retractare;
c) efectele exercitării dreptului de 
retractare.

Or. es
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Amendamentul 115
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislațiilor 
naționale, statele membre pot continua să 
aplice dispoziții naționale mai stricte
pentru a garanta consumatorilor un nivel 
de protecție ridicat. dispozițiile respective 
pot fi referitoare la:

(2) În domeniul în care prezenta directivă 
realizează o apropiere a legislațiilor, 
statele membre pot adopta sau păstra 
dispoziții mai favorabile în materie de 
protecție a consumatorilor în domeniile 
aflate sub incidența directivei, fără a 
aduce atingere obligațiilor lor care decurg 
din tratat.

a) momentul din care începe aplicarea 
dreptului de retractare;
b) modalitățile prin care se exercită 
dreptul de retractare;
c) efectele exercitării dreptului de 
retractare.

Or. fr

Justificare

La proposition de la Commission est plus réductrice que la directive actuellement en vigueur 
dans la mesure où elle prévoit la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures 
plus protectrices des droits des consommateurs uniquement en ce qui concerne le droit de 
rétractation. La directive actuellement en vigueur prévoit cette même possibilité avec une 
portée plus large.

Amendamentul 116
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) momentul din care începe aplicarea 
dreptului de retractare;

eliminată
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Or. de

Justificare

Durch die Anpassung im Text in Artikel 5 Absatz 1 (siehe Änderungsantrag 4) wird ein 
ausreichendes Maß an voller Harmonisierung hinsichtlich des Beginnes des Widerrufsrechts 
geschaffen, weshalb a) von der in Artikel 1 Absatz 2 vorgesehenen Möglichkeit der 
Aufrechterhaltung innerstaatlicher Regelungen ausgenommen werden kann.

Amendamentul 117
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) încheierea contractelor

Or. de

Justificare

Die ggf. stärkeren verbraucherschützenden Vorschriften der Mitgliedstaaten über den 
Vertragsschluss sollten unberührt bleiben.

Amendamentul 118
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(cb) încheierea contractelor

Or. de

Justificare

Es ist notwendig, den Mitgliedstaaten die gegenwärtige Möglichkeit zum Erlass 
verbraucherschützender Vorschriften über den Vertragsschluss selbst zu belassen. Dies gilt 
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umso mehr, als die nationalen Regelungen zum Vertragsschluss regelmäßig mit dem 
nationalen Registerrecht, das von der Richtlinie nicht berührt wird (s. Erwägungsgrund 4), 
untrennbar verknüpft sind.

Amendamentul 119
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „contract de folosință pe durată 
limitată a bunurilor în proprietate 
periodică” desemnează un contract cu 
durata de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândește, cu titlu oneros, 
dreptul de utilizare recurentă a uneia sau a 
mai multor unități de cazare pentru mai 
mult de un sejur incluzând, sau nu, și alte 
prestații;

Or. es

Amendamentul 120
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „dreptul de folosință pe durată limitată
a bunurilor în proprietate periodică” 
desemnează un contract cu durata de peste
un an, prin care consumatorul dobândește, 
cu titlu oneros, dreptul de a folosi o unitate 
de cazare în mod recurent și regulat;

Or. de

Justificare

Der zeitliche Aspekt für den Anwendungsbereich wird durch den Vorschlag nur unzureichend 
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widergespiegelt und bedarf sprachlicher Nachbesserung. Der Hinweis auf eine Vielzahl von 
Unterkünften ist überflüssig.

Amendamentul 121
Marian Zlotea

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „dreptul de folosință pe durată limitată
a bunurilor în proprietate periodică” 
înseamnă un contract cu durata de mai mult 
de un an, prin care consumatorul 
dobândește, cu titlu oneros, dreptul de
cazare în mod repetat;

Or. en

Justificare

The proposed amendment is due to better legal terminology.

Amendamentul 122
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „dreptul de folosință pe durată limitată
a bunurilor în proprietate periodică” 
desemnează un contract cu durata de mai 
mult de un an, prin care consumatorul 
dobândește, cu titlu oneros, dreptul de a 
utiliza una sau mai multe unități de cazare
pentru mai mult de un sejur; cu toate 
acestea, prezenta directivă nu se aplică și 
cazărilor oferite în mod obișnuit ca și 
camere de hotel în care consumatorul nu 
are dreptul de a folosi sau ocupa locul 
respectiv altfel decât printr-o rezervare 
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hotelieră tipică;

Or. en

Justificare

As indicated on page 9 of the Commission’s Explanatory Memorandum, hotel rooms are 
distinct from timeshare. 'Timeshare' as a legal concept indicates some additional rights to 
accommodations beyond those afforded a transient lodging guest. This distinction should be 
clarified as to avoid inadvertent confusion by acknowledging the distinction in the actual text 
of the Directive.

Amendamentul 123
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „dreptul de folosință pe durată limitată
a bunurilor în proprietate periodică” 
desemnează un contract cu durata de mai 
mult de un an, prin care consumatorul 
dobândește, cu titlu oneros, dreptul de a 
utiliza una sau mai multe unități de cazare
pentru mai mult de un sejur; cu toate 
acestea, prezenta directivă nu se aplică și 
unităților de cazare oferite în mod 
obișnuit ca și camere de hotel în care 
consumatorul nu are dreptul de a folosi 
sau ocupa locul respectiv altfel decât 
printr-o rezervare hotelieră tipică;

Or. en

Justificare

As indicated on page 9 of the Commission’s Explanatory Memorandum, hotel rooms are 
distinct from timeshare. 'Timeshare' as a legal concept indicates some additional right to 
accommodations beyond those afforded a transient lodging guest.
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Amendamentul 124
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „produs de vacanță cu drept de 
utilizare pe termen lung” desemnează un 
contract cu durata de mai mult de un an, 
prin care consumatorul dobândește în 
principal, cu titlu oneros, dreptul de a 
beneficia de reduceri și de alte avantaje 
privind cazarea, cu sau fără excluderea 
transportului și a altor servicii;

(b) „contract privind produsele turistice pe 
termen lung” desemnează un contract cu 
durata de peste un an, indiferent sub ce 
denumire este oferit, prin care 
consumatorul dobândește în principal, cu 
titlu oneros, dreptul de a beneficia, printr-
un sistem de rezervări, de reduceri și alte 
avantaje privind cazarea, incluzând sau nu 
alte prestații, separat sau în combinație cu 
transportul sau alte servicii; expresia 
„produse turistice contractate pe termen 
lung” nu include contractele de folosință 
pe durată limitată a bunurilor în 
proprietate periodică, pachetele de 
vacanță combinate sau cecurile de 
reducere ori programele de fidelitate 
utilizate pentru promovarea vânzărilor 
sau asigurarea fidelității consumatorilor, 
care nu constituie un produs prin ele 
însele.

Or. es

Amendamentul 125
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „produs de vacanță cu drept de 
utilizare pe termen lung” desemnează un 
contract cu durata de mai mult de un an, 
prin care consumatorul dobândește în 
principal, cu titlu oneros, dreptul de a 
beneficia de reduceri și de alte avantaje 
privind cazarea, cu sau fără excluderea 

(b) „produse turistice contractate pe 
termen lung” desemnează un contract cu 
durata de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândește în principal, cu 
titlu oneros, dreptul de a beneficia de 
reduceri și de alte avantaje în ceea ce 
privește folosința bunurilor mobile sau 
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transportului și a altor servicii; imobile sau în ceea ce privește alte 
servicii;

Or. pt

Justificare

This improves legal clarity and facilitates harmonisation.

Amendamentul 126
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) „contractul de revânzare” desemnează 
un contract prin care un agent economic 
intervine, cu titlu oneros, în calitate de 
intermediar al unui consumator în 
vânzarea sau cumpărarea drepturilor de 
folosință pe durată limitată a unor bunuri 
în proprietate periodică;

Or. es

Amendamentul 127
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) „contact de revânzare” desemnează un 
contract prin care un agent economic, 
asistă, cu titlu oneros, un consumator să 
vândă sau să cumpere dreptul de folosință 
pe durată limitată a unui bun în proprietate 
periodică sau a unui produs turistic 
contractat pe termen lung;
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Or. en

Justificare

Legal certainty: the wording 'assists' defines more precisely the professional relation between 
the trader and the consumer.

Amendamentul 128
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) „schimb” desemnează un contract prin 
care un consumator participă, cu titlu 
oneros, la un program care îi permite să 
modifice locația și/sau momentul în care 
își va exercita dreptul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată, prin 
efectuarea unui schimb;

(d) „contract de schimb”: desemnează un 
contract accesoriu la un altul, principal, 
prin care titularul dreptului de folosință pe 
durată limitată se înscrie, cu titlu oneros,
într-un sistem care îi permite cesionarea 
temporară a dreptului său de folosință 
asupra unei unități de cazare integrată în 
respectivul sistem în schimbul folosinței 
unei alte unități de cazare integrată, și 
aceasta, în sistemul menționat;

Or. es

Justificare

Aclarar la definición

Amendamentul 129
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) „agent comercial” desemnează orice 
persoană fizică sau juridică care acționează 
în scopuri legate de activitatea sa 

(e) „agent economic” desemnează orice 
persoană fizică sau juridică care acționează 
în scopuri legate de activitatea sa 
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comercială sau profesională sau orice 
persoană care acționează în numele sau în 
folosul unui agent economic;

comercială sau profesională sau orice 
persoană care acționează în numele sau în 
folosul unui agent economic, sau care 
stabilește, transferă sau preia transferul 
unui drept la care se referă contractul;

Or. pt

Justificare

This improves legal clarity and facilitates harmonisation.

Amendamentul 130
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) „contract accesoriu”: desemnează orice 
contract care, prin conținutul sau 
obiectivele sale, depinde de existența unui 
contract de folosință pe durată limitată a 
unor bunuri în proprietate periodică sau 
sau a unui contract de achiziție a unor 
produse turistice pe termen lung.

Or. es

Amendamentul 131
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) „contract accesoriu”  desemnează orice 
contract care, prin litera sau scopul său, 
se relaționează cu un contract de 
dobândire a folosinței pe durată limitată a 
unui produs în proprietate periodică, 
contract de achiziție a unor produse 
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turistice pe termen lung, contract de 
schimb sau contract de revânzare.

Or. de

Justificare

Die Definition im Vorschlag der Kommission ist zu unpräzise. Die Verbindung zwischen den 
Verträgen muss klarer dargestellt werden, weshalb auf die Verbindung zwischen den 
Verträgen gemäß Wortlaut oder Zweck abgestellt werden soll.

Amendamentul 132
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Justificare

La définition est trop restrictive dés lors que l'élément qui caractérise le caractère accessoire 
du contrat n'est pas tant la subordination, mais la relation de complémentarité entre les 
contrats.

Amendamentul 133
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ga) „practică comercială agresivă”: o 
practică comercială se consideră agresivă 
în cazul în care, analizând faptele și 
ținând seama de toate caracteristicile și 
circumstanțele, modifică sau poate 
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modifica în mod semnificativ, prin 
hărțuire, constrângere, sau printr-o 
influență nejustificată, libertatea de 
alegere sau conduită a consumatorului 
mediu și, prin aceasta, îl determină sau îl 
poate determina să ia o decizie comercială 
pe care nu ar fi luat-o în altă situație.

Or. fr

Justificare

Etant donné les pratiques fréquemment utilisées de "ventes agressives" voire 
"forcées"pratiquées par les opérateurs et dénoncées par les consommateurs, il est utile de 
rappeler la définition des pratiques commerciales agressives telle qu'elle résulte de la 
directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

Amendamentul 134
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Informații precontractuale și publicitate Publicitatea

Or. es

Amendamentul 135
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că orice 
publicitate precizează posibilitatea 
obținerii de informații în scris, așa cum se 
prevede la alineatul 2, și unde se pot 
obține informațiile respective.

(1) Statele membre se îngrijesc ca toate 
materialele publicitare să cuprindă o 
indicație care să releve că informația 
menționată la articolul 3b trebuie să fie 
furnizată înainte ca contractul să devină 
ferm și să facă parte din acesta. 
Materialele publicitare indică, de 
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asemenea, unde pot fi găsite aceste 
informații.

Or. es

Amendamentul 136
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că orice 
publicitate precizează posibilitatea 
obținerii de informații în scris, așa cum se 
prevede la alineatul 2, și unde se pot obține 
informațiile respective.

(1) Statele membre iau măsuri pentru ca
orice publicitate să precizeze faptul că 
vânzătorii sunt obligați să furnizeze 
informațiile menționate la alineatul 2, și să 
indice unde se pot obține informațiile 
respective.

Or. pt

Justificare

This brings the text into line with Article 3(2), as well as providing legal clarity and 
strengthening the regulatory function. 

Amendamentul 137
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Cu suficient timp înainte ca 
consumatorul să-și asume obligații în 
urma unui contract sau a unei oferte, 
agentul economic îi furnizează acestuia, în 
afara unei descrieri generale a produsului, 
informații clare, comprehensibile, corecte 
și suficiente privind următoarele elemente, 
în funcție de situație:

(a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe 
durată limitată, informațiile prevăzute la 

(a) în cazul contractelor privind dreptul de
folosință pe durată limitată a bunurilor în 
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anexa I și, în cazul în care contractul se 
referă la un loc de cazare în construcție, 
informațiile prevăzute la anexa II;

proprietate periodică, informațiile 
prevăzute la anexa I și, în cazul în care 
contractul se referă la un loc de cazare în 
construcție, informațiile prevăzute la anexa 
II;

(b) în cazul unui produs de vacanță cu 
drept de utilizare pe termen lung, 
informațiile prevăzute la anexa III;

(b) în cazul unui contract privind facilități 
turistice contractate pe termen lung, 
informațiile prevăzute la anexa III;

(c) în cazul revânzării, informațiile 
prevăzute la anexa IV;

(c) în cazul unui contract de revânzare, 
informațiile prevăzute la anexa IV;

(d) în cazul schimbului, informațiile 
prevăzute la anexa V.

(d) în cazul unui contract de schimb, 
informațiile prevăzute la anexa V.

Informațiile sunt oferite în ordine, pe 
hârtie sau pe alt suport solid, fiind 
structurate pe rubricile indicate în 
anexele menționate mai sus.

Or. en

Justificare

Important information should be presented to the consumer in the form of a standardised list 
as set out as pre-contractual information in annexes to the directive. Under Article 4.2 the 
information referred to in Article 3.2 forms an integral part of the contract. This therefore 
achieves the aim of the rapporteur's amendment 39. Referring to the order of the information 
and heading as set out in the annexes will ensure standardisation of the list.

Amendamentul 138
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

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

Cu suficient timp înainte ca consumatorul 
să-și asume obligații în urma unui
contract sau a unei oferte, agentul
economic îi furnizează acestuia, în afara 
unei descrieri generale a produsului, 
informații corecte și suficiente privind 
următoarele elemente:
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Or. en

Justificare

Cet article devrait être précisé, pour éviter que l’information pré-contractuelle ne soit remise 
au consommateur au dernier moment ne lui permettant dès lors pas d’en évaluer sereinement 
la portée avant de se décider.

Amendamentul 139
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Agentul economic furnizează 
consumatorului în scris informații privind 
produsul, însoțite de o descriere generală 
a dreptului de denunțare unilaterală a 
contractului prevăzut la articolul 5, a 
interdicției plăților în avans în perioada în 
care se poate exercita dreptul de 
retragere, precum și precizări succinte 
privind următoarele elemente, acolo unde 
este cazul:

Or. pt

Justificare

This strengthens consumer protection.

Amendamentul 140
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

Agentul economic furnizează
consumatorului în scris informațiile cerute 

Agentul economic este obligat să furnizeze 
informații în scris consumatorului; în 
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de acesta;  în afara unei descrieri generale 
a produsului, informațiile respective aduc 
precizări succinte privind cel puțin 
următoarele elemente, acolo unde este 
cazul:

afara unei descrieri generale a produsului, 
informațiile respective aduc precizări 
succinte privind cel puțin următoarele 
elemente, acolo unde este cazul:

Or. fr

Justificare

Cet article concerne les informations précontractuelles sur la base desquelles le 
consommateur forme sa volonté contractuelle. Ces informations doivent donc être 
obligatoires.

Amendamentul 141
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul revânzării, obligația 
agentului economic de a furniza 
informațiile prevăzute la alineatul 2 se 
aplică consumatorului susceptibil de a lua 
parte la contract.

(3) Informațiile menționate la articolul 3b 
– alineatul (1) îi sunt oferite 
consumatorului în cadrul oricărei 
reuniuni sau eveniment la care acesta este 
invitat pentru a i se oferi folosința pe 
perioade determinate a unor bunuri în 
proprietate periodică sau produse turistice 
pe termen lung.

Or. es

Amendamentul 142
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul revânzării, obligația agentului 
economic de a furniza informațiile 
prevăzute la alineatul 2 se aplică 

(3) În cazul unui contract de revânzare, 
obligația agentului economic de a furniza 
informațiile prevăzute la alineatul 2 se 
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consumatorului susceptibil de a lua parte 
la contract.

aplică consumatorului susceptibil de a fi
parte în contract.

Or. pt

Justificare

This strengthens consumer protection.

Amendamentul 143
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Informațiile prevăzute la alineatul 2 
sunt redactate într-una din limbile oficiale 
ale Comunității, la alegerea 
consumatorului.

(4) Informațiile trebuie redactate într-una 
dintre limbile oficiale ale Comunității și 
anume în limba sau limbile statului 
membru unde consumatorul își are 
reședința sau în limba sau limbile statului 
membru al cărui resortisant este, la 
alegerea comsumatorului. Cu toate 
acestea, statul membru în care își are 
reședința consumatorul poate impune 
redactarea contractului în limba/limbile 
sale care sunt și limbi oficiale ale 
Comunității și poate impune agentului 
economic să ofere consumatorului o 
traducere autorizată a contractului în 
limba/una dintre limbile statului membru 
unde este situat bunul, care este și limbă 
oficială a Comunității.

Or. fr

Justificare

Le consommateur sera rarement à même d'imposer un libre choix au professionnel. Le choix 
devrait intervenir entre la/les langue(s) de l'État membre de la résidence du consommateur ou 
celle(s) de l'État membre dont il a la nationalité. En outre, il faut tenir compte des nécessités 
de contrôle de l'application de la réglementation, en particulier dans les États membres où le 
contrat de temps partagé est soumis à des obligations d’enregistrement devant notaire et 
donc maintenir le régime linguistique prévu par la directive 94/47.
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Amendamentul 144
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 3a
Informații precontractuale
(1) Înainte de a accepta o ofertă sau de a 
își asuma obligații prin intermediul unui 
contract, agentul economic îi furnizează 
consumatorului informații suficiente, 
clare, inteligibile și exacte cu privire la 
următoarele aspecte:
(a) în cazul unui contract de folosință pe 
durată limitată a unor bunuri în 
proprietate periodică, la datele prevăzute 
în anexa I, iar în cazul în care contractul 
se referă la o unitate de cazare în 
construcție, la datele prevăzute în anexa 
II;
(b) în cazul unui contract de achiziție a 
unor produse turistice pe termen lung, la 
datele prevăzute în anexa III;
(c) în cazul unui contract de revânzare, la 
datele prevăzute în anexa IV;
(d) în cazul unui contract de schimb, la 
datele prevăzute în anexa V.
Agentul economic furnizează informațiile 
în scris și gratuit.
(2) Informațiile prevăzute la alineatul (1) 
se redactează, la alegerea 
consumatorului, în limba statului 
membru în care acesta își are reședința 
sau în limba statului membru al cărui 
cetățean este, cu condiția ca ea să fie o 
limbă oficială a Comunității.
(3) Consumatorul confirmă că a citit și a 
înțeles informațiile menționate la 
alineatul (1) prin depunerea semnăturii 
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sau prin mijloace electronice.

Or. es

Amendamentul 145
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Contractul se redactează în scris, într-
una dintre limbile oficiale ale statului 
membru al cărui cetățean este 
consumatorul sau în care își are 
domiciliul, sau a statului membru în care 
se află proprietatea care face obiectul 
contractului și în cea a statului membru 
unde s-a încheiat contractul.

Or. pt

Justificare

Improved consumer protection requires that the consumer should have a version of the 
contract in his language. Given the specificities of the different legal systems in the Member 
States, it appears desirable that there should be a version of the contract in the language of 
the Member State where the property is located, as well as one in that of the Member State 
where the contract was concluded.

Amendamentul 146
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre garantează existența 
contractului în formă scrisă, precum și că 
acesta este redactat într-una din limbile 
oficiale ale Comunității, la alegerea 

(1) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura întocmirea în scris a contractului,
într-una dintre limbile oficiale ale 
Comunității și anume în limba sau limbile 
statului membru unde consumatorul își 
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consumatorului. are reședința sau în limba sau limbile 
statului membru al cărui resortisant este, 
la alegerea consumatorului. Cu toate 
acestea, statul membru în care își are 
reședința consumatorul poate impune 
redactarea contractului în limba/limbile 
sale care sunt și limbi oficiale ale 
Comunității și poate impune agentului 
economic să ofere consumatorului o 
traducere autorizată a contractului în 
limba/una dintre limbile statului membru 
unde este situat bunul, care este și limbă 
oficială a Comunității.

Or. fr

Justificare

Le consommateur sera rarement à même d'imposer un libre choix au professionnel. Le choix 
devrait intervenir entre la/les langue(s) de l'État membre de la résidence du consommateur ou 
celle(s) de l'État membre dont il a la nationalité.En outre, il faut tenir compte des nécessités 
de contrôle de l'application de la réglementation, en particulier dans les États membres où le 
contrat de temps partagé est soumis à des obligations d’enregistrement devant notaire et 
donc maintenir le régime linguistique prévu par la directive 94/47.

Amendamentul 147
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura întocmirea în scris a contractului, 
cu folosirea unor caractere care 
facilitează lizibilitatea și redactarea 
acestuia într-una dintre limbile oficiale ale 
Comunității, în limba/limbile statului 
membru unde își are reședința 
consumatorul sau în limba țării al cărui 
resortisant este, la alegerea 
consumatorului. Cu toate acestea, statul 
membru în care își are reședința 
consumatorul poate impune redactarea 
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contractului în limba/limbile sale care 
sunt și limbi oficiale ale Comunității și 
poate impune agentului economic să ofere 
consumatorului o traducere autorizată a 
contractului în limba/una dintre limbile 
statului membru unde este situat bunul, 
care este și limbă oficială a Comunității.

Or. fr

Justificare

L'actuelle directive garantit un niveau plus élevé de protection pour ce qui est du caractère 
obligatoire de la détermination de la langue de la nationalité du consommateur mais 
également en ce qui concerne la nécessité d'une traduction certifiée dans la langue de l'Etat 
membre où se trouve le bien notamment pour des questions liées à d'éventuelles formalités 
notariales d'enregistrement.

Amendamentul 148
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre se îngrijesc ca 
contractul să fie întocmit în scris și, la 
alegerea consumatorului, redactat în limba 
statului membru în care acesta își are 
reședința sau în limba statului membru al 
cărui cetățean este, cu condiția ca ea să 
fie o limbă oficială a Comunității.

În cazul în care această limbă nu este 
limba contractului în formă autentică, 
cumpărătorului i se oferă o versiune 
tradusă, certificată de traducător. În acest 
caz, traducerea i se înmânează 
consumatorului împreună cu contractul 
întocmit în formă autentică.

Or. es
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Amendamentul 149
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre se îngrijesc ca 
contractul să fie întocmit într-una dintre 
limbile oficiale ale Comunității, la alegerea 
consumatorului. Dacă statele membre nu 
prescriu o formă care asigură o protecție 
mai bună a consumatorului, contractul 
trebuie întocmit în scris.

Or. de

Justificare

Der Richtlinienvorschlag sollte dahingehend ergänzt werden, dass die Mitgliedsstaaten 
mittels Formvorschriften über das durch die Richtlinie verbindlich vorgeschriebene 
Mindestverbraucherschutzniveau hinausgehen können

Amendamentul 150
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre se îngrijesc ca 
contractul să fie cel puțin întocmit în scris, 
într-una din limbile oficiale ale 
Comunității, la alegerea consumatorului.

Or. de

Justificare

Es ist notwendig, den Mitgliedstaaten die gegenwärtige Möglichkeit zum Erlass strengerer  
Verbraucherschützender Formvorschriften Vorschriften über den Vertragsschluss selbst zu 
belassen.
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Amendamentul 151
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Textul contractului trebuie să se 
bazeze pe un model de contract redactat în 
toate limbile oficiale ale comunității, care 
să conțină toate dispozițiile contractuale 
fundamentale și indispensabile.

Or. pt

Amendamentul 152
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1b) Consumatorul este liber să nu-și 
exercite drepturile stipulate la alineatul 
(1) și să aleagă o altă limbă, cu condiția 
ca aceasta să fie una dintre limbile 
oficiale ale Comunității.

Or. es

Amendamentul 153
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Informațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (2) fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 

(2) Informațiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă 
din contract și nu pot fi modificate decât în 
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cazul în care părțile decid astfel de manieră 
explicită sau în cazul în care modificările 
rezultă din consecințe independente de 
voința agentului economic.

cazul în care părțile decid astfel de manieră 
explicită sau în cazul în care modificările 
rezultă în urma unor circumstanțe 
excepționale și neprevăzute, independente 
de voința agentului economic și ale căror 
consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar 
dacă s-ar fi luat toate măsurile de 
prevedere.

Modificările rezultate din consecințe 
independente de voința agentului 
economic sunt comunicate consumatorului 
înainte de încheierea contractului.

Aceste modificări sunt comunicate 
consumatorului înainte de încheierea 
contractului.

Contractul trebuie să menționeze într-o 
manieră explicită astfel de modificări.

Contractul trebuie să menționeze într-o 
manieră explicită astfel de modificări.

Or. en

Justificare

Les informations ne doivent pas pouvoir être modifiées par le professionnel au dernier 
moment avant la signature, empêchant ainsi au consommateur d’en évaluer la portée, sauf à 
ce que surviennent des événements de force majeure échappant au contrôle du professionnel.

Amendamentul 154
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragrafele 1 și 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Informațiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte 
integrantă din contract și nu pot fi 
modificate decât în cazul în care părțile 
decid astfel de manieră explicită sau în 
cazul în care modificările rezultă din 
consecințe independente de voința 
agentului economic.

(2) Informațiile în scris prevăzute la 
articolul 3a alineatul (1) fac parte 
integrantă din contract și nu pot fi 
modificate decât cu acordul explicit al 
părților sau în cazul în care modificările 
rezultă din situații independente de voința 
agentului economic.

Modificările rezultate din consecințe
independente de voința agentului economic 
sunt comunicate consumatorului în scris 
înainte de încheierea contractului.

Modificările rezultate din situații 
independente de voința agentului economic 
i se comunică în scris consumatorului,
înainte de încheierea contractului.
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Or. es

Amendamentul 155
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Informațiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă 
din contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile decid astfel de 
manieră explicită sau în cazul în care 
modificările rezultă din consecințe
independente de voința agentului 
economic.

(2) Informațiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă 
din contract și nu pot fi modificate  în cazul 
în care modificările au la bază 
circumstanțe independente de voința 
agentului economic.

Or. fr

Justificare

Il s'agit d'informations importantes qui ne sauraient être laissées à la discrétion des parties. 
La pratique a montré que le maintien de cette formulation risque de conduire les 
professionnels malveillants à proposer unilatéralement des contrats d'adhésion dans lesquels 
le rôle du consommateur se limiterait à les accepter.

Amendamentul 156
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Modificările rezultate din consecințe
independente de voința agentului economic 
sunt comunicate consumatorului în scris 
înainte de încheierea contractului.

Modificările rezultate din situații 
independente de voința agentului economic 
i se comunică în scris consumatorului,
înainte de semnarea contractului.

Or. de
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Justificare

Das bloße Abstellen auf den Abschluss des Vertrages erscheint in diesem Fall nicht allzu 
konsumentenfreundlich. Es besteht in der Praxis durchaus die Möglichkeit, dass der 
Verbraucher den Vertrag zuerst unterschreibt und der Vertrag dann aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zustande kommt. Der Verbraucher soll aber jedenfalls vor der 
Unterzeichnung des Vertrages über die in Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten 
Änderungen informiert werden. Im Interesse der Kohärenz mit Artikel 4 Absatz 3 wird hier 
bereits auf die Unterzeichnung Bezug genommen.

Amendamentul 157
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În afară de informațiile prevăzute la 
articolul 3a – alineatul (1), contractul 
menționează:
(a) identitatea și reședința părților;
(b) data și locul încheierii contractului și 
a subscrierii sale de ambele părți.

Or. es

Amendamentul 158
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Înainte de semnarea contractului, 
agentul economic atrage atenția 
consumatorului într-o manieră explicită
asupra existenței dreptului de retractare și 
a lungimii perioadei de retractare
prevăzute la articolul 5, precum și asupra 
interdicției plăților în avans pe perioada de 

(3) Înainte ca contractul să devină ferm, 
agentul economic atrage explicit atenția 
consumatorului asupra existenței dreptului 
de denunțare unilaterală și a duratei 
perioadei de denunțare unilaterală
prevăzute la articolul 5, precum și asupra 
interdicției de a efectua plăți în avans în 
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retractare prevăzute la articolul 6. cursul perioadei de denunțare unilaterală 
prevăzute la articolul 6.

Clauzele contractuale corespondente sunt 
semnate separat de către consumator.

Clauzele corespunzătoare și informațiile 
menționate la articolul 3a – alineatul (1)
trebuie semnate separat de către 
consumator.

Or. es

Amendamentul 159
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de semnarea contractului, agentul 
economic atrage atenția consumatorului 
într-o manieră explicită asupra existenței 
dreptului de retractare și a lungimii 
perioadei de retractare prevăzute la 
articolul 5, precum și asupra interdicției 
plăților în avans pe perioada de retractare
prevăzute la articolul 6. 

Înainte de semnarea contractului, agentul 
economic atrage atenția consumatorului 
într-o manieră explicită asupra existenței 
dreptului de denunțare unilaterală și a 
termenelor de reflecție și de denunțare 
unilaterală prevăzute la articolul 5, precum 
și asupra interdicției plăților în avans pe 
perioada de retragere prevăzute la articolul 
6. 

Or. fr

Justificare

Etant donné les pratiques fréquemment utilisées de « ventes agressives » voire « forcées » 
pratiquées par les opérateurs et dénoncées par les consommateurs, il est utile, outre le délai 
de rétractation, de prévoir un délai de réflexion au bénéfice du consommateur.

Amendamentul 160
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament
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Contractul este însoțit de un formular 
întocmit în conformitate cu anexa VI, 
menit să faciliteze exercitarea dreptului de 
denunțare unilaterală în condițiile 
stabilite la articolul 5.

Or. es

Amendamentul 161
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Consumatorul primește un exemplar 
al contractului în momentul încheierii 
acestuia.

Or. es

Amendamentul 162
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Atunci când contractul de dobândire 
a folosinței pe durată limitată a unor 
bunuri în proprietate periodică este 
finanțat dintr-un împrumut despre care 
agentul economic a fost informat, 
intrarea în vigoare a contractului este 
condiționată de acordarea împrumutului 
înainte de încheierea perioadei de 
denunțare unilaterală prevăzute la 
articolul 5 – alineatul (1).

Or. es
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Amendamentul 163
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Atunci când este finanțat printr-un 
împrumut cu privire la care agentul 
economic a fost informat, contractul 
privind dreptul de folosință pe durată 
limitată a unui bun în proprietate 
periodică se încheie cu condiția ca 
împrumutul să fie acordat, în cazul în 
care consumatorul nu poate obține un 
acord privind acordarea împrumutului 
înaintea încheierii perioadei de denunțare 
unilaterală menționate la articolul 5 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 164
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 4a
Oferte

Ofertele aflate sub incidența prezentei 
directive sunt valabile în ansamblul lor 
pentru cel puțin 48 de ore.

Or. sv

Justificare

Timeshare and holiday club memberships are widely marketed at sales meetings where 
consumers are promised 'special offers' if they enter into a contract before the end of the 
meeting. The consumer is thus not given the opportunity to ask advice or reasonable time to 
consider the offer. Setting a minimum duration for the validity of the offer gives consumers 
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interested in entering into a contract the opportunity to make a well-considered choice 
without having to accept less favourable conditions. For serious operators this should in all 
likelihood mean that the contracts entered into are more stable and that fewer consumers will 
make use of their right of withdrawal.

Amendamentul 165
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consumatorul are la dispoziție o 
perioadă de paisprezece zile calendaristice 
în care poate denunța unilateral
contractul fără să precizeze cauza.

Termenul de denunțare unilaterală
începe:
(a) fie în ziua încheierii contractului ori a 
unui precontract cu caracter obligatoriu; 
(b) fie în ziua în care consumatorul intră 
în posesia contractului ori a 
precontractului cu caracter obligatoriu, 
dacă aceasta este ulterioară datei 
menționate la litera (a) din prezentul 
alineat.

Or. en

Justificare

Clarity is needed with regard to the length of the cooling off period. More harmonisation is 
also needed with regard to the start of the withdrawal period. However the full harmonisation 
provisions should be reviewed after the outcome of the debates on a possible horizontal 
instrument. 
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Amendamentul 166
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consumatorul are la dispoziție o 
perioadă de douăzeci și una de zile 
calendaristice în care poate denunța 
unilateral contractul fără să precizeze 
cauza.

Termenul de denunțare unilaterală
începe::
(a) fie în ziua încheierii contractului ori a 
unui precontract cu caracter obligatoriu; 
(b) în ziua în care consumatorul intră în 
posesia contractului ori a precontractului 
cu caracter obligatoriu, dacă aceasta este 
ulterioară datei menționate la litera (a).

Or. en

Justificare

It is desirable that consumers sold offers while on holiday have the opportunity to return 
home and reflect on the decision, away from possible pressure selling. To ensure this a 21 day 
period is more reliable.

Amendamentul 167
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consumatorul poate denunța unilateral
contractul de dobândire a dreptului de 
folosință pe durată limitată a unor bunuri 
în proprietate periodică, contract de 
achiziție a unor produse turistice pe 
termen lung sau dintr-un contract de 
revânzare în termen de paisprezece zile 
calendaristice de la semnarea contractului 
sau a antecontractului cu efecte obligatorii 
pentru ambele părți, fără a fi nevoit să se 
justifice.

Or. es

Amendamentul 168
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consumatorul poate denunța 
unilateral contractul în termen de 
paisprezece zile calendaristice, fără a fi 
nevoit să se justifice.

Acest termen de denunțare unilaterală 
începe să curgă:
(a) fie în ziua încheierii contractului de 
credit, fie
(b) în ziua în care consumatorul intră în 
posesia contractului ori a 
antecontractului care produce efecte 
obligatorii, dacă aceasta este ulterioară 
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datei menționate la litera (a).
În cazul în care ziua a paisprezecea este o 
sărbătoare legală, termenul se prelungește 
până în următoarea zi lucrătoare.

Or. de

Justificare

Die Widerrufsfrist von 14 Tagen soll mit der Übergabe der Vertragsurkunde an den 
Verbraucher zu laufen beginnen. Diese Übergabe kann entweder unmittelbar nach 
Unterzeichnung des Vertrages erfolgen (a), oder zu einem späteren Zeitpunkt. (b) deckt 
ebendiese Fälle ab. In der Praxis gibt es Fälle, in denen der Verbraucher den Vertrag zwar 
unterzeichnet, aber die Vertragsurkunde wird ihm erst zu einem späteren Zeitpunkt 
übermittelt. Es wäre unverhältnismäßig, dass die Widerrufsfrist bereits mit der 
Unterzeichnung zu laufen beginnt.

Amendamentul 169
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca, înaintea încheierii unui 
contract, consumatorul să dispună de o 
perioadă de reflecție de șapte zile 
lucrătoare și după încheierea contractului 
să aibă dreptul de a-l denunța unilateral, 
fără să precizeze cauza, în termen de 
paisprezece zile lucrătoare  de la semnarea 
contractului  definitiv de ambele părți, 
inclusiv în cazul în care acesta a fost 
precedat de un contract preliminar cu 
caracter obligatoriu.

Or. fr

Justificare

Les délais doivent être calculés en jours ouvrables et non en jours calendrier dans un souci 
de protection du consommateur. En outre, cet article semble prévoir deux périodes différentes 
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pour l'exercice du droit de rétractation ce qui peut entraîner une certaine confusion pour le 
consommateur. Enfin, étant donné les pratiques fréquemment utilisées de « ventes 
agressives » voire « forcées » pratiquées par les opérateurs et dénoncées par les 
consommateurs, il est utile, outre le délai de rétractation, de prévoir un délai de réflexion au 
bénéfice du consommateur avant la signature du contrat.

Amendamentul 170
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. pt

Justificare

This improves legal clarity and facilitates harmonisation.

Amendamentul 171
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat
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primește informațiile respective.

Or. de

Justificare

Alle Angaben müssen bereits vor Vertragsabschluss aufgeführt sein.

Amendamentul 172
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) În cazul în care contractul nu conține 
toate informațiile menționate la literele (a) 
– (o) din anexa I, anexa II, literele (a) –
(g) din anexa IV sau literele (a) – (k) din 
anexa V, dar acestea sunt furnizate în scris 
în termen de trei luni de la semnarea 
contractului, perioada de denunțare 
unilaterală curge de la data la care 
consumatorul primește informațiile 
respective.

Or. es

Amendamentul 173
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În cazul în care contractul nu conține 
toate informațiile prevăzute la literele de la 
(a) la (p) din anexa I și de la (a) la (b) din 
anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris 
în termen de trei luni de la semnarea 
contractului, perioada de retractare începe 
din ziua în care consumatorul primește 

(2) În cazul în care contractul nu conține 
toate informațiile menționate la literele (a) 
– (p) din anexa I și (a) și (b) din anexa II, 
dar acestea sunt furnizate în scris în termen 
de trei luni de la semnarea contractului, 
termenul de denunțare unilaterală curge de 
la data la care consumatorul primește 
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informațiile respective. informațiile respective.

Or. de

Justificare

Die Anpassung geht mit der Änderung zum Beginn der Widerrufsfrist in Artikel 5 Absatz 1 
einher.

Amendamentul 174
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. pt

Justificare

This strengthens consumer protection.

Amendamentul 175
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul în care informațiile prevăzute 
la literele de la (a) la (p) din anexa I și de 
la (a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate 

eliminat
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în scris în termen de trei luni de la 
semnarea contractului, dreptul de 
retractare va expira după trei luni și 
paisprezece zile de la data semnării
contractului.

Or. de

Justificare

Alle Angaben müssen bereits vor Vertragsabschluss aufgeführt sein.

Amendamentul 176
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) În cazul în care informațiile prevăzute 
la literele (a)-(o) din anexa I, literele (a), 
(b) și (d) din anexa II, literele (a)-(i) din 
anexa III, literele (a)-(g) din anexa IV 
sau literele (a)-(k) din anexa V nu sunt 
furnizate în scris sau pe alt suport solid,
contractul nu mai are caracter obligatoriu 
pentru consumator.

Or. en

Justificare

In order to grant a consumer with the highest level of protection, a contract in which an 
integral part is missing should not be binding on the consumer.

Amendamentul 177
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

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

(3) În cazul în care informațiile prevăzute 
la literele (a)-(o) din anexa I, literele (a), 
(b) și (d) din anexa II, literele (a)-(i) din 
anexa III, literele (a)-(g) din anexa IV 
sau literele (a)-(k) din anexa V nu sunt 
furnizate în scris în termen de trei luni de la 
semnarea contractului, contractul este 
considerat nul și neavenit.

Or. en

Justificare

In order to grant a consumer with the highest level of protection, a contract in which an 
integral part is missing should not be enforceable on the consumer.

Amendamentul 178
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) În cazul în care informațiile menționate 
la literele (a) – (o) din anexa I, anexa II, 
literele (a) – (g) din anexa IV sau literele 
(a) – (k) din anexa V nu sunt furnizate în 
scris, în termen de trei luni de la semnarea 
contractului, dreptul de denunțare 
unilaterală expiră după trei luni și 
paisprezece zile calendaristice de la data 
încheierii contractului.

Or. es
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Amendamentul 179
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, consumatorul 
notifică acest lucru, înainte de expirarea 
termenului limită, persoanei ale cărei nume 
și adresă figurează în contract în acest 
scop, așa cum se prevede la litera (p) din 
anexa I. Termenul este considerat ca fiind 
respectat, dacă notificarea, cu condiția să 
fie făcută în scris, este transmisă înainte de 
expirarea termenului.

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retragere, consumatorul 
notifică acest lucru, pe hârtie sau alt 
suport peren, persoanei ale cărei nume și 
adresă figurează în contract și în lista de 
verificare în acest scop.  Termenul se 
consideră respectat, dacă notificarea este 
trimisă înainte de expirarea termenului.

Or. pt

Justificare

This allows the same criteria to apply to traders and consumers.

Amendamentul 180
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, 
consumatorul notifică acest lucru, înainte 
de expirarea termenului limită, persoanei 
ale cărei nume și adresă figurează în 
contract în acest scop, așa cum se prevede 
la litera (p) din anexa I. Termenul este 
considerat ca fiind respectat, dacă
notificarea, cu condiția să fie făcută în 
scris, este transmisă înainte de expirarea 
termenului.

(4) În cazul în care dorește să-și exercite 
dreptul de denunțare unilaterală,
consumatorul notifică intenția sa persoanei 
al cărei nume și adresă figurează în acest 
scop în contract, înainte de expirarea 
termenului, în conformitate cu litera (b) din 
anexa I. Termenul se consideră respectat în 
cazul în care notificarea este expediată
înainte de expirarea acestuia.
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Or. de

Amendamentul 181
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, consumatorul 
notifică acest lucru, înainte de expirarea 
termenului limită, persoanei ale cărei nume 
și adresă figurează în contract în acest 
scop, așa cum se prevede la litera (p) din 
anexa I. Termenul este considerat ca fiind 
respectat, dacă notificarea, cu condiția să 
fie făcută în scris, este transmisă înainte de 
expirarea termenului.

(4)În cazul în care dorește să-și exercite 
dreptul de denunțare unilaterală,
consumatorul notifică intenția sa, înainte 
de expirarea termenului limită, persoanei al 
cărei nume și adresă figurează în acest scop 
în contract prin mijloace care îi permit să 
facă dovada exercitării acestui drept în 
conformitate cu legislația națională. 
Termenul se consideră respectat în cazul în 
care notificarea, dacă este facută în scris, 
este expediată înainte de expirare.

Or. es

Justificare

Con respecto a la notificación del derecho de desistimiento, debería garantizarse en la 
Directiva la libertad de forma de la notificación realizada por el consumidor siempre que 
permita dejar constancia de la misma y pueda probarse por los medios establecidos en el 
derecho nacional.

Amendamentul 182
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, 
consumatorul notifică acest lucru, înainte 
de expirarea termenului limită, persoanei 
ale cărei nume și adresă figurează în 

(4) În cazul în care dorește să-și exercite 
dreptul de denunțare unilaterală,
consumatorul notifică intenția sa agentului 
economic sau persoanei al cărei nume și 
adresă figurează în acest scop în contract, 
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contract în acest scop, așa cum se prevede 
la litera (p) din anexa I. Termenul este 
considerat ca fiind respectat, dacă 
notificarea, cu condiția să fie făcută în 
scris, este transmisă înainte de expirarea 
termenului.

așa cum se prevede la litera (p) din anexa I. 
Termenul se consideră respectat în cazul în 
care notificarea, dacă este facută în scris, 
este expediată înainte de expirare.

Or. de

Justificare

Die strenge Bezugnahme auf die Person, die im Vertrag genannt ist, kann in der Praxis für 
den Verbraucher verwirrend sein. Der Verbraucher ist es gewöhnt, sein Widerrufsrecht 
gegenüber seinem direkten Vertragspartner, welcher zumeist an prominenter Stelle in der 
Vertragsurkunde genannt ist, geltend zu machen. Würde der Verbraucher sein Widerrufsrecht 
nunmehr gegenüber dem direkten Vertragspartner geltend machen, so würde der 
Verbraucher gemäß dem Vorschlag der Kommission nicht rechtswirksam vom Vertrag 
zurücktreten.

Amendamentul 183
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, consumatorul 
notifică acest lucru, înainte de expirarea 
termenului limită, persoanei ale cărei nume 
și adresă figurează în contract în acest 
scop, așa cum se prevede la litera (p) din 
anexa I. Termenul este considerat ca fiind 
respectat, dacă notificarea, cu condiția să 
fie făcută în scris, este transmisă înainte de 
expirarea termenului.

(4) În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de denunțare unilaterală, 
consumatorul notifică acest lucru, înainte 
de expirarea termenului limită și de o 
manieră a cărei conformitate cu 
legislațiile naționale se poate dovedi, 
persoanei ale cărei nume și adresă 
figurează în contract în acest scop, așa cum 
se prevede la litera (p) din anexa I. 
Termenul este considerat ca fiind respectat, 
dacă notificarea, cu condiția să fie făcută în 
scris, este transmisă înainte de expirarea 
termenului.

Or. fr
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Justificare

La nature de la communication de l'exercice du droit de rétractation doit être précisée 
permettant ainsi aux deux parties d'avoir la preuve de l'exercice de ce droit.

Amendamentul 184
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislația națională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 
contractului și al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalități 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 
1. Aceste cheltuieli sunt menționate 
expres în contract;

eliminat

Or. pt

Justificare

This improves legal clarity and facilitates harmonisation.

Amendamentul 185
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislația națională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 

eliminat
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contractului și al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalități 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 
1. Contractul menționează de manieră 
explicită astfel de cheltuieli.

Or. de

Amendamentul 186
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislația națională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 
contractului și al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalități 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 
1. Contractul menționează de manieră 
explicită astfel de cheltuieli.

eliminat

Or. fr

Justificare

La possibilité pour le consommateur d' effectuer un quelconque remboursement ou paiement 
d'un quelconque montant en vertu du fait qu'il a exercé en temps voulu son droit de 
rétractation, dénature manifestement ce droit prévu à l'article 5 et rappelé à l'article 4 
paragraphe 3. Cet article doit donc être supprimé.

Amendamentul 187
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislația națională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 
contractului și al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalități 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 
1. Contractul menționează de manieră 
explicită astfel de cheltuieli.

(5) În cazul în care își exercită dreptul de 
denunțare unilaterală, consumatorul 
trebuie să ramburseze exclusiv costurile de 
plătit autorităților, care nu pot fi 
reclamate. Contractul menționează de 
manieră explicită astfel de cheltuieli.

Or. de

Justificare

Diese Anpassung ist erforderlich, um zu vermeiden, dass unseriösen Geschäftemachern, die 
lediglich an der Unterschrift unter Verträgen und einer Rückerstattung bestimmter Kosten 
interessiert sind, die nicht klar bestimmt sind und sich von einem Mitgliedstaat zum anderen 
unterscheiden, Tür und Tor geöffnet wird. Zudem würden durch die Anpassung einheitliche 
europäische Regelungen zur Frage des Kostenersatzes im Falle des Widerrufs im Bereich von 
Timeshare geschaffen.

Amendamentul 188
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

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

(6) În cazul în care își exercită dreptul de 
denunțare unilaterală prevăzut la alineatul 
3, consumatorul trebuie să plătească 
contravaloarea cazării de care a 
beneficiat.

Or. de

Justificare

Die vorgeschlagene Änderung ist iVm der Änderung in Absatz 3 zu lesen. Die Ausdehnung 
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der Frist auf ein Jahr im Falle der fehlenden Information über das Widerrufsrecht soll nicht 
dazu führen, dass der Verbraucher die Unterkunft entschädigungsfrei benützen darf. Eine 
Abgeltung der tatsächlichen Nutzung soll, wie vorgeschlagen, das Gleichgewicht zwischen 
Verbraucherinteressen und Interessen der Gewerbetreibenden herstellen.

Amendamentul 189
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Statele membre pot decide excluderea 
dreptului de denunțare unilaterală în 
cazul declarațiilor facute de consumator 
apelând la serviciile unui funcționar 
public, cu condiția ca respectivul 
funcționar public să ateste că drepturile 
consumatorului sunt garantate în 
conformitate cu articolul 3 – alineatul (2).

Or. de

Justificare

Wenn die Erklärungen des Verbrauchers unter Mitwirkung eines Amtsträgers z. Bsp. eines 
Notars (civil law notary) abgegeben wurden, sollten die Mitgliedstaaten auf das 
Widerrufsrecht mit Rücksicht auf die Bestandskraft der Urkunde und den durch den 
Amtsträger gewährleisteten Schutz des Verbrauchers verzichten können. Vgl. RiLi 2002/65 
und Verbraucherkreditrichtlinie.

Amendamentul 190
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Contractele de schimb pot fi reziliate 
de către consumator în orice momemnt.

Or. es
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Justificare

Este mecanismo – unido a la terminación automática del contrato de intercambio prevista en 
el Artículo 7, apartado 1- es más efectiva de cara a la protección al consumidor que el 
período de desistimiento de catorce días que, en el contexto de un contrato de intercambio, no 
ofrece ningún valor al consumidor de servicios de intercambio.

Amendamentul 191
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6c) Statele membre pot decide excluderea 
dreptului de denunțare unilaterală în 
cazul declarațiilor facute de consumator 
apelând la serviciile unui funcționar 
public, cu condiția ca respectivul 
funcționar public să ateste că drepturile 
consumatorului sunt garantate în 
conformitate cu articolul 3 – alineatul (2).

Or. de

Justificare

Sollte ein Mitgliedstaat Regelungen vorsehen, die ein höheres Maß an Verbraucherschutz 
garantieren, so sollte es für diesen Mitgliedstaat auch möglich sein, eine Regelung über das 
Widerrufsrecht zu treffen, wenn sichergestellt ist, dass die Rechte des Verbrauchers 
eingehalten werden und ein Amtsträger dies bestätigt. Besonderheiten des Timeshare-Marktes 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten können so besser berücksichtigt werden. Die Formulierung 
lehnt dabei an die Richtlinie 2002/65/EC an, die insoweit als Vorbild dienen kann.

Amendamentul 192
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că sunt (1) Statele membre permit pot permite 
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interzise orice plăți în avans, acordarea de 
garanții, rezervarea de bani prin cardul de 
credit, recunoașterea de manieră explicită a 
datoriilor sau orice alte plăți efectuate de 
consumator către agentul economic sau 
orice alt terț, înaintea perioadei pe 
parcursul căreia își poate exercita dreptul 
de retractare în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3).

deținerea unor depozite în timpul periodei 
de reflecție numai dacă agentul autorizat 
să dețină depozitul este: 

(i) independent de [întreprinzător/agentul 
economic]
(ii) fie o instituție autorizată de credit, 
definită în Dirctiva 77/780/CEE a 
Consiliului (12 decembrie 1977), fie un 
avocat membru al unui barou dintr-un 
stat membru și
(iii) obligat, în virtutea unui acord scris, 
să returneze consumatorului fondurile pe 
baza unei cereri corespunzătoare; în lipsa 
unor astfel de dispoziții în dreptul unui 
stat membru, statele membre asigură că 
sunt interzise orice plăți în avans, 
acordarea de garanții, rezervarea de bani 
prin cardul de credit, recunoașterea de 
manieră explicită a datoriilor sau orice alte 
plăți efectuate de consumator către agentul 
economic sau orice alt terț, înaintea 
perioadei pe parcursul căreia își poate 
exercita dreptul de denunțare unilaterală în 
conformitate cu articolul 5 alineatele (1) -
(3).

Or. en

Justificare

Consumers should have the right to pay a deposit on an important purchase to reserve the 
product they have chosen, provided the Member State in which they buy the product has a 
system, independent of the vendor, for their deposit to be secured until the rescission period 
has ended. Such a mechanism protects against any fraud by the vendor, maintains the funds 
in trust for the consumer, secures the purchase for the consumer and encourages the 
consumer to understand his commitment to the contract he has signed.
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Amendamentul 193
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre permit pot permite 
deținerea unor depozite în timpul periodei 
de reflecție numai dacă agentul autorizat 
să dețină depozitul este:

(i) independent de [întreprinzător/agentul 
economic]
(ii) fie o instituție autorizată de credit, 
definită în Dirctiva 77/780/CEE a 
Consiliului (12 decembrie 1977), fie un 
avocat membru al unui barou dintr-un 
stat membru și
(iii) obligat, în virtutea unui acord scris, 
să returneze consumatorului fondurile pe 
baza unei cereri cvorespunzătoare; în 
lipsa unor astfel de dispoziții în dreptul 
unui stat membru, statele membre asigură 
că sunt interzise orice plăți în avans, 
acordarea de garanții, rezervarea de bani 
prin cardul de credit, recunoașterea de 
manieră explicită a datoriilor sau orice alte 
plăți efectuate de consumator către agentul 
economic sau orice alt terț, înaintea 
perioadei pe parcursul căreia își poate 
exercita dreptul de denunțare unilaterală în 
conformitate cu articolul 5 alineatele (1) -
(3)..

Or. en

Justificare

Consumers should have the right to pay a deposit on a purchase to reserve the chosen 
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product, provided the Member State in which they buy the product has a system, independent 
of the vendor, for their deposit to be secured until the rescission period has ended. This would 
protect against fraud, maintain the funds in trust for the consumer, secure the purchase and 
encourage consumers to understand their commitment to the contract. It will also ensure that 
people holding such deposits are limited only to regulated banking institutions or licensed 
lawyers.

Amendamentul 194
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Secțiunea titlu (înaintea articolului 6a (nou)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 2: Dispoziții specifice privind 
produsele turistice contractate pe termen 
lung

Or. es

Amendamentul 195
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 25a
Plăți efectuate pentru produse turistice 

contractate pe termen lung
Plata pentru produsele turistice 
contractate pe un termen variind între 18 
luni și 10 ani se face eșalonat, în trei 
tranșe egale. Tranșele a doua și a treia se 
plătesc numai după scurgerea unei treimi 
și, respectiv, a două treimi din durata 
contractului. 
Plata pentru produsele turistice 
contractate pe un termen de peste 10 ani 
se face eșalonat, în cinci tranșe egale. 
Tranșele a doua, a treia, a patra și a 
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cincea se plătesc numai după scurgerea 
unei cincimi, a două cincimi, a trei 
cincimi și a patru cincimi din durata 
contractului.
În cazul în care, după scurgerea unei 
treimi sau a unei cincimi din durata 
contractului, consumatorul nu este 
satisfăcut, acesta poate rezilia contractul 
fără a fi supus nici unei penalizări.

Or. es

Justificare

La inmensa mayoría de los contratos de productos vacacionales de larga duración obligan al 
consumidor a pagar una suma sustancial de dinero a cambio de beneficios difícilmente 
cuantificables. Esta medida permite al consumidor escalonar el pago de la cuota en función 
de los beneficios por él obtenido. Si después de un tercio o una quinta parte del contrato el 
consumidor no está satisfecho, podrá rescindir unilateralmente el contrato. 

Amendamentul 196
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6b
Fără a aduce atingere dreptului de 
denunțare unilaterală prevăzut la 
articolul 5, consumatorul poate rezilia 
unilateral un contract de achiziționare a 
unor produse turistice pe termen lung 
fără a fi pasibil de vreo sancțiune dacă își 
comunică decizia în termen de 14 zile de 
la scadența oricăruia dintre termenele de 
plată.
Acest drept nu aduce atingere drepturilor 
de terminare a contractelor în 
conformitate cu legislația existentă.

Or. es
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Amendamentul 197
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 6c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6c
Furnizorii de produse turistice contractate 
pe termen lung încheie o asigurare de 
răspundere civilă, drept garanție pentru 
cazul în care consumatorii reclamă 
neîndeplinirea sau îndeplinirea 
defectuoasă a obligațiilor lor 
contractuale.

Or. es

Amendamentul 198
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 6d (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6d
Înregistrare și garanții

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca agenții care 
comercializează produse turistice 
contractate pe termen lung să solicite o 
autorizație administrativă înainte de a-și 
începe activitatea și să fie înscriși în 
registrul înființat în acest scop.
(2) Pentru a garanta siguranța financiară 
a consumatorilor, statele membre adoptă 
măsurile oportune pentru ca agenții care 
comercializează produse turistice 
contractate pe termen lung să încheie o 
asigurare de răspundere profesională 
adecvată, în funcție de natura și 
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gravitatea riscurilor, sau să ofere o 
garanție ori un acord similar având, în 
esență, o finalitate echivalentă sau 
comparabilă. 
(3) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a împiedica agenții care 
comercializează produse turistice 
contractate pe termen lung să perceapă,
cu titlul de taxă de înscriere sau cu orice 
alt titlu similar, sume mai mari decât 
echivalentul sumei plătite pentru serviciile 
prestate de ei în cursul unui an. 
(4) Statele membre adoptă măsuri 
concrete pentru a evita instituirea unor 
termene excesiv de lungi sau a unor 
restricții care să împiedice sau să 
îngrădească exercitarea dreptului 
consumatorilor de a termina aceste 
contracte.

Or. es

Amendamentul 199
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Secțiunea titlu (înaintea articolului 7) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 3: Terminarea contractelor 
accesorii și alte dispoziții generale

Or. es

Amendamentul 200
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

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

(1) În cazul în care consumatorul își 
exercită dreptul de denunțare unilaterală a 
contractului principal, toate contractele 
accesorii încetează automat, fără costuri 
pentru consumator.

Or. es

Amendamentul 201
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) În eventualitatea în care agentul care 
a comercializat schimbul este notificat, în 
scris, de consumator, acesta solicitând 
rezilierea contractului său de schimb, 
plățile efectuate de consumator către 
agentul care a comercializat schimbul 
pentru înscrierea sa în sistemul de schimb 
fac obiectul obligației instituite în sarcina 
agentului de a restitui consumatorului o 
sumă calculată în funcție de numărul de 
luni utilizate în cursul perioadei 
corespunzătoare a contractului.

Or. es

Justificare

Este mecanismo – unido a la terminación automática del contrato de intercambio prevista en 
el Artículo 7, apartado 1- es más efectiva de cara a la protección al consumidor que el 
período de desistimiento de catorce días que, en el contexto de un contrato de intercambio, no 
ofrece ningún valor al consumidor de servicios de intercambio.
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Amendamentul 202
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1)În cazul în care legislația aplicabilă 
contractului este legislația unui stat 
membru, statele membre asigură că nicio 
clauză din contract, prin care 
consumatorul renunță la drepturile sale 
conferite de prezenta directivă, nu este de 
natură obligatorie pentru acesta.

(1) Statele membre iau măsuri ca, în 
raport cu legislațiile naționale, indiferent 
care sunt acestea, să prevaleze drepturile 
conferite consumatorilor prin prezenta 
directivă, dacă aceasta nu conține 
dispoziții contrare.

Or. es

Amendamentul 203
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraphs 1 and 2, introductory part

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că există 
mijloace adecvate și eficiente pentru a 
garanta respectarea prezentei directive în 
interesul consumatorilor.

(1) Statele membre asigură și supervizează
respectarea generală a prezentului 
regulament de către agenții săi economici
în interesul consumatorilor.

(2) Mijloacele menționate la alineatul (1) 
includ dispoziții prin care unul sau mai 
multe dintre următoarele organisme, 
stabilite de legislația internă, pot
întreprinde acțiuni, în temeiul dreptului 
intern, în fața instanțelor sau organismelor 
administrative competente, pentru a asigura 
că dispozițiile de drept intern de punere în 
aplicare a prezentei directive se aplică:

(2) Unul sau mai multe dintre următoarele 
organisme, stabilite de legislația internă, au 
dreptul să deschidă acțiuni, în temeiul 
dreptului intern, în fața instanțelor sau 
organismelor administrative competente, 
pentru a asigura că dispozițiile de drept 
intern de punere în aplicare a prezentei 
directive se aplică:

Or. en
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Amendamentul 204
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorului cu 
privire la legislația națională care transpune 
prezenta directivă și încurajează agenții 
economici, acolo unde este cazul, să 
informeze consumatorii despre propriile 
coduri de conduită.

(1) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorului cu 
privire la prezentul regulament.

Statele membre încurajează crearea unor 
coduri de conduită și se asigură că, atunci 
când este cazul, consumatorii sunt 
informați cu privire la acestea.

Statele membre încurajează agenții 
economici să creeze organizații europene 
de sector, care să asigure elaborarea și 
evoluția unor coduri de conduită în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
desemnate.

Or. en

Amendamentul 205
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre încurajează înființarea 
și dezvoltarea de proceduri adecvate și 
eficiente de reclamații si despăgubire 
pentru soluționarea litigiilor în materie de 
protecție a consumatorilor care intră sub 
incidența prezentei directive.

(2) Statele membre încurajează înființarea 
și dezvoltarea de proceduri adecvate și 
eficiente de reclamații si despăgubire 
pentru soluționarea litigiilor în materie de 
protecție a consumatorilor care intră sub 
incidența prezentului regulament.

(a) statele membre se asigură că 
organizațiile (europene) de sector oferă 
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consumatorilor posibilitatea unei 
soluționări alternative a litigiilor.
(b) statele membre încurajează și sprijină 
aceste organizații de sector pentru a 
dezvolta o marcă de calitate facultativă, la 
nivel european, al cărei scop este de a 
permite agenților economici care o dețin 
să afișeze o marcă de calitate oficială, 
aprobată și susținută de statele mebre.

Or. en

Amendamentul 206
Joel Hasse Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 10a
(1) În fiecare stat membru se ține un 
registru al agenților economici care sunt 
cetățeni ai statului respectiv sau își 
exercită activitatea pe teritoriul acestuia. 
(2) Registrul este coordonat la nivel 
european.

Or. pt

Justificare

 If there is to be progress towards ensuring the smooth functioning of this sector, Member 
States will need to keep a register of traders in the sector, so that consumers can have an 
additional guarantee regarding the authors of transactions. These national registers should 
be effectively similar, so as to facilitate the operations of this activity at European level, 
notably in the interests of consumer protection and in order to identify the traders officially 
registered in each Member State.
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Amendamentul 207
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre stabilesc sancțiuni 
adecvate pentru agenții economici care nu 
se conformează dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor aplicabile, inclusiv a celor de 
natură penală, agenților economici care 
nu se conformează dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. fr

Amendamentul 208
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

Comisia revizuiește prezenta directivă și 
înaintează un raport Parlamentului 
European și Consiliului în decurs de cel 
mult cinci ani de la data punerii în 
aplicare a dispozițiilor naționale care 
transpun prezenta directivă.

Comisia revizuiește prezentul regulament
și înaintează un raport Parlamentului 
European și Consiliului în decurs de cel 
mult trei ani de la intrarea în vigoare a 
acestuia.

Or. en

Justificare

To ensure that provisions in this regulation can be taken onboard in the possible debate on a 
horizontal instrument on consumer protection a timely review is desirable.

Amendamentul 209
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa I – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a
alineatul (1)

Or. es

Amendamentul 210
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea titlu (înaintea literei a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

I. Informații referitoare la agentul 
economic

Or. es

Amendamentul 211
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic;

Or. es
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Amendamentul 212
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea titlu (după litera a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

II. Informații despre drepturile dobândite

Or. es

Amendamentul 213
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminată

Or. es

Amendamentul 214
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) serviciile în comun (de exemplu, 
electricitatea, apa, întreținerea, colectarea 

eliminată



AM\710424RO.doc 75/124 PE402.647v02-00

RO

deșeurilor) la care consumatorul are sau 
va avea acces și condițiile de acces;

Or. es

Amendamentul 215
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) instalațiile comune, precum piscina, 
sauna etc. la care consumatorul are sau 
ar putea avea acces și, acolo unde este 
cazul, condițiile de acces;

eliminată

Or. es

Amendamentul 216
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) modalitățile prin care sunt organizate 
întreținerea și reparațiile locului de 
cazare, precum și administrarea și 
gestionarea acestuia; este necesar să se 
precizeze dacă poate influența 
consumatorul deciziile privind aceste 
aspecte și cum poate lua parte la acestea;

eliminată

Or. es

Amendamentul 217
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa I – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) o descriere adecvată a modalității prin 
care costurile vor fi alocate 
consumatorului, precum și modalitățile și 
termenele de respectat în cazul creșterii 
costurilor; cuando proceda, información 
sobre la existencia de cargas, hipotecas, 
gravámenes o cualquier otra anotación 
registral que grave el derecho de 
alojamiento;

eliminată

Or. es

Amendamentul 218
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera ha (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ha) în cazul în care contractul conferă 
dreptul de a ocupa o unitate de cazare 
aleasă dintr-un ansamblu constând din 
mai multe astfel de unități, informații cu 
privire la restricțiile și posibilitățile 
consumatorului de a ocupa orice unitate 
de cazare din cadrul ansamblului 
menționat, în indiferent ce moment;

Or. es

Amendamentul 219
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea titlu (înaintea literei hb (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

III. Informații referitoare la proprietăți
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Or. es

Amendamentul 220
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hb) în cazul în care contractul se referă 
la un bun imobil anume, descrierea sa 
exactă și amplasarea acestuia; în cazul în 
care contractul se referă la diverse bunuri 
imobile (mai multe complexuri turistice), 
o descriere adecvată a bunurilor și 
amplasarea acestora; în cazul în care 
contractul se referă la o unitate de cazare 
alta decât un bun imobil, descrierea 
adecvată a unității de cazare respective și 
a dotărilor acesteia;

Or. es

Amendamentul 221
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hc) serviciile (de exemplu, electricitatea, 
apa, întreținerea, colectarea deșeurilor) 
de care poate sau va putea beneficia 
consumatorul și condițiile în care îi sunt 
oferite;

Or. es
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Amendamentul 222
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hd (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hd) dacă este cazul, părțile de uz comun, 
ca piscina, sauna etc., care consumatorul 
are sau poate avea acces și în ce condiții;

Or. es

Amendamentul 223
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea titlu (înaintea literei he (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

IV. Informații privind cheltuielile

Or. es

Amendamentul 224
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera he (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(he) prețul care trebuie plătit de 
consumator;

Or. es

Amendamentul 225
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa I – litera hf (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hf) suma pe care consumatorul trebuie s-
o plătească pentru servicii (de exemplu, 
electricitate, apă, întreținere);

Or. es

Amendamentul 226
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hg (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hg) dacă este cazul, suma pe care 
consumatorul trebuie s-o plătească pentru 
părțile de uz comun, ca piscina, sauna etc. 
la care acesta are sau poate avea acces și 
în ce condiții;

Or. es

Amendamentul 227
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hh (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hh) o enumerare exactă a tuturor 
costurilor asociate contractului de 
dobândire a dreptului de folosință pe 
durată limitată a unor bunuri în 
proprietate periodică; modul în care 
acestea urmează să fie repartizate 
consumatorilor, în ce fel și când vor fi ele 
majorate; modalitatea de calcul și 
cuantumul sarcinilor pe care le implică 
ocuparea prorietății, sarcinile legale și 
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cele administrative (de exemplu, 
întreținerea și reparațiile);

Or. es

Amendamentul 228
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hi (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hi) dacă este cazul, informații referitoare 
la existența sarcinilor, ipotecilor sau a 
altor servituți ce grevează proprietatea 
bunului;

Or. es

Amendamentul 229
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hj (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hj) o mențiune conform căreia 
consumatorul nu va mai suporta alte 
sarcini sau obligații în afara celor 
stabilite prin contracti;

Or. es

Amendamentul 230
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa I – Secțiunea titlu (înaintea literei hk (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

V. Dreptul de denunțare unilaterală și 
anularea contractului

Or. es

Amendamentul 231
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hk (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hk) informații privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele acesteia; dacă este cazul, 
informații privind modalitățile de încetare 
a convenției de împrumut și a 
contractului accesoriu dependente de 
contract, în cazul denunțării unilaterale a
acestuia; informațiile referitoare la 
consecințele denunțării menționate;

Or. es

Amendamentul 232
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hl (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hl) precizarea persoanei căreia trebuie 
să-i fie notificată denunțarea unilaterală 
și modalitățile de expediere a notificării;

Or. es
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Amendamentul 233
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hm (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hm) condițiile de terminare a 
contractului, consecințele încetării 
acestuia și informații referitoare la 
răspunderea care îi revine 
consumatorului în termeni de costuri care 
ar putea apare ca rezultat al acestei 
terminări;

Or. es

Amendamentul 234
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hn (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hn) informații privind interzicerea 
plăților în avans în cursul perioadei în 
care consumatorul are dreptul de a se 
retrage din contract în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (1) – (3);

Or. es

Amendamentul 235
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea titlu (înaintea literei ho (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

VI. Informații suplimentare
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Or. es

Amendamentul 236
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera ho (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ho) în ce mod se organizează întreținerea 
și repararea proprietății și administrarea 
acesteia, inclusiv modul în care 
consumatorul poate inflența sau participa 
la luarea acestor decizii;

Or. es

Amendamentul 237
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hp (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hp) dacă există, sau nu, posibilitatea de 
înscriere într-un sistem de schimb sau 
revânzare, informații pertinente 
referitoare la sistemul de schimb și 
precizarea costurilor asociate schimbului 
sau revânzării bunului;

Or. es

Amendamentul 238
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hq (nouă)

Text propus de Comisie Amendament
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(hq) precizarea limbii/limbilor care se pot 
utiliza ulterior, în comunicările 
referitoare la contract, de exemplu în 
legătură cu deciziile administrative, 
majorarea costurilor și soluționarea 
cererilor de informații și a reclamațiilor;

Or. es

Amendamentul 239
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hr (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hr) dacă agentul economic a semnat un 
cod de conduită și informații referitoare 
la aceste coduri;

Or. es

Amendamentul 240
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera hs (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hs) posibilitatea de a recurge la o 
modalitate extrajudiciară de soluționare a 
litigiilor;

Or. es

Amendamentul 241
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa I – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) prețurile care trebuie plătite de 
consumator; o estimare a sumei care 
trebuie plătită de către dobânditor pentru 
utilizarea facilităților și serviciilor 
comune; baza de calcul a cheltuielilor 
referitoare la ocuparea bunului, 
cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, 
taxe și onorarii), precum și cheltuielile 
administrative (de exemplu, gestiune, 
întreținere și reparații); 

eliminată

Or. es

Amendamentul 242
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;

eliminată

Or. es

Amendamentul 243
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un program de schimb sau de 
revânzare a drepturilor contractuale, 
informațiile referitoare la aceste 
programe, precum și precizarea costurilor 

eliminată
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referitoare la revânzare și schimb prin 
intermediul acestor sisteme; 

Or. es

Amendamentul 244
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la contract, de exemplu, în 
ceea ce privește deciziile de gestionare, 
creșterea costurilor și tratarea întrebărilor 
și reclamațiilor;

eliminată

Or. es

Amendamentul 245
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera m

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminată
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Or. es

Amendamentul 246
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa I – litera m

Text propus de Comisie Amendament

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

(m) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele acesteia, în cazul în care își 
exercită dreptul de denunțare unilaterală;
acolo unde este cazul, informațiile privind 
modalitățile de reziliere a acordului de 
împrumut și a contractului accesoriu
contractului principal, în cazul denunțării 
unilaterale a contractului; informațiile 
referitoare la consecințele unei astfel de 
denunțări;

Or. fr

Justificare

La possibilité pour le consommateur d' effectuer un quelconque remboursement ou paiement 
d'un quelconque montant en vertu du fait qu'il a exercé en temps voulu son droit de 
rétractation, dénature manifestement ce droit prévu à l'article 5 et rappelé à l'article 4 
paragraphe 3.

Amendamentul 247
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa I – litera ma (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ma) condițiile de terminare a 
contractului, consecințele acesteia și 
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informații privind costurile care îi pot 
reveni consumatorului în urma 
terminării;

Or. en

Justificare

Il faudrait ajouter dans les annexes I, III, IV une mention obligeant le professionnel à 
informer les consommateurs des obligations spécifiques générées par la nature du droit 
acquis. C’est ainsi que dans certains pays, des contraintes supplémentaires sont mises à la 
charge des consommateurs qui, en acquérant un bien immobilier en temps partagé, prennent 
la qualité d’associés de sociétés d’attribution d’immeuble en temps partagé.

Amendamentul 248
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera n

Text propus de Comisie Amendament

(n) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare 
din contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);

eliminată

Or. es

Amendamentul 249
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera o

Text propus de Comisie Amendament

(o) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

eliminată

Or. es
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Amendamentul 250
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera p

Text propus de Comisie Amendament

(p) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

eliminată

Or. es

Amendamentul 251
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa I – litera q

Text propus de Comisie Amendament

(q) posibilitatea soluționării extrajudiciare 
a litigiilor.

eliminată

Or. es

Amendamentul 252
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa I – litera qa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(qa) semnalarea faptului că, atunci când 
se încheie un contract într-un alt stat 
membru, legea aplicabilă și instanța 
competentă pot fi diferite față de cele din 
țara de reședință, în conformitate cu 
dreptul internațional privat european. 
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Or. en

Justificare

S'il apparaît difficile de demander au professionnel de préciser a priori au consommateur la 
loi applicable et le tribunal compétent, il faudrait ajouter aux annexes I, II, IV et V  une 
nouvelle information attirant l’attention du consommateur sur le fait que la loi du contrat et 
le tribunal compétent peuvent être différents du lieu de conclusion du contrat et du pays de 
résidence, et ce en application des règles communautaires de droit international privé (Rome 
I). Une forme similaire de mise en garde existe dans d’autres directives.

Amendamentul 253
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa II – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Cerințe suplimentare privind locurile de 
cazare în construcție, așa cum sunt 
prevăzute la articolul 3

Cerințe suplimentare privind unitățile de 
cazare în construcție, menționate la 
articolul 3a

Or. es

Amendamentul 254
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa II – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) stadiul construcției locului de cazare și 
al serviciilor care îl fac complet 
operațional (conectarea la gaz, 
electricitate, apă și telefon);

(a) Stadiul de finalizare a unității de cazare 
și a instalațiilor necesare pentru ca 
aceasta să devină complet operațională 
(conectarea la rețeaua electrică și 
telefonică, racordarea la rețeaua de gaz și 
apă); și orice alte prestații la dispoziția 
consumatorului;

Or. es
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Amendamentul 255
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa II – litera b

Text propus de Comisie Amendament

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

(b) termenul de finalizare a unității de 
cazare și a instalațiilor necesare pentru ca 
aceasta să devină complet operațională
(conectarea la rețeaua electrică și 
telefonică, racordarea la rețeaua de gaz și 
apă); și orice alte prestații la dispoziția 
consumatorului;

Or. es

Amendamentul 256
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa II – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) în cazul unui bun imobil anume, 
numărul autorizației de construire, precum 
și numele și adresa completă a 
autorității/autorităților competente în 
domeniu;

(c) dacă este cazul, numărul autorizației de 
construire, precum și denumirea și adresa 
completă a autorității/autorităților 
competente, atunci când contractul are ca 
obiect un bun imobil determinat;

Or. es

Amendamentul 257
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa II – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) garanțiile privind finalizarea 
construcției locului de cazare sau garanțiile
privind rambursarea oricăror plăți

(d) dacă este necesar, o garanție privind 
finalizarea construcției unității de cazare 
sau o garanție privind rambursarea, în caz 
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efectuate în cazul în care construcția nu 
este terminată și, acolo unde este cazul, 
condițiile de aplicare a garanțiilor 
respective.

de nefinalizare, a tuturor plăților efectuate 
și, într-o astfel de eventualitate, regimul
garanțiilor respective.

Or. es

Amendamentul 258
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)

Or. es

Amendamentul 259
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – Secțiunea titlu (înaintea literei a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

I. Informații referitoare la agentul 
economic 

Or. es

Amendamentul 260
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) Identitatea și rezidența părților, (a) Identitatea și sediul agentului 
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inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

economic și natura sa juridică;

Or. es

Amendamentul 261
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – Secțiunea titlu (înaintea literei b) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

II. Informații referitoare la dreptul 
dobândit

Or. es

Amendamentul 262
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera b

Text propus de Comisie Amendament

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

(b) natura exactă și conținutul dreptului 
care face obiectul contractului, precum și o 
descriere adecvată a a drepturilor 
conferite consumatorului prin contract, 
inclusiv orice restrîngere a răspunderii 
consumatorului impusă pentru a 
beneficia de aceste drepturi (de exemplu, 
disponibilitate limitată sau oferte propuse 
ori reduceri speciale);

Or. es
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Amendamentul 263
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) prețurile care trebuie plătite de 
consumator;

(d) prețul care trebuie plătit de consumator, 
inclusiv toate costurile periodice;

Or. es

Amendamentul 264
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la la contract, de exemplu, în 
ceea ce privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

eliminată

Or. es

Amendamentul 265
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – Secțiunea titlu (înaintea literei g) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

III. Dreptul de denunțare unilaterală și 
anularea contractului

Or. es
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Amendamentul 266
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu contractul, 
în cazul retractării din contract;
informațiile referitoare la consecințele unei 
astfel de retractări;

(g) informații privind dreptul de denunțare 
unilaterală din contract și consecințele 
acesteia; atunci când este necesar, 
informații privind modalitățile de încetare a 
oricărei convenții de împrumut și a 
celorlalte contracte dependente de 
contractul principal, în cazul retragerii din 
acesta; informații referitoare la 
consecințele unei astfel de retractări;

Or. es

Amendamentul 267
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa III – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din contract; 
informațiile referitoare la consecințele unei 

(g) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterelă a contractului și 
consecințele acesteia; acolo unde este 
cazul, informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului accesoriu contractului 
principal, în cazul denunțării unilaterale a 
contractului; informațiile referitoare la 
consecințele unei astfel de denunțării;
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astfel de retractări;

Or. fr

Justificare

La possibilité pour le consommateur d' effectuer un quelconque remboursement ou paiement 
d'un quelconque montant en vertu du fait qu'il a exercé en temps voulu son droit de 
rétractation, dénature manifestement ce droit prévu à l'article 5 et rappelé à l'article 4 
paragraphe 3. 

Amendamentul 268
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare 
din contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);

eliminată

Or. es

Amendamentul 269
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera ha (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ha) condițiile de finalizare a 
contractului, consecințele terminării și 
informații privind răspunderea 
consumatorului în ceea ce privește orice 
costuri care ar putea rezulta din 
terminarea contratului;

Or. es
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Amendamentul 270
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera hb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hb) informații privind interzicerea 
plăților în avans în cursul perioadei în 
care consumatorul are dreptul de a se 
retrage din contract în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (1) – (3);

Or. es

Amendamentul 271
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – Secțiunea titlu (înaintea literei hc (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

IV: Informații suplimentare

Or. es

Amendamentul 272
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera hc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(hc) precizarea limbii/limbilor care se pot 
utiliza ulterior, în comunicările 
referitoare la contract, de exemplu în 
legătură cu deciziile administrative, 
majorarea costurilor și soluționarea 
cererilor de informații și a reclamațiilor;
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Or. es

Amendamentul 273
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa III – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ia) condițiile de terminare a contractului, 
consecințele acesteia și informații privind 
costurile care îi pot reveni 
consumatorului în urma terminării;

Or. en

Justificare

Il faudrait ajouter dans les annexes I, III, IV une mention obligeant le professionnel à 
informer les consommateurs des obligations spécifiques générées par la nature du droit 
acquis. C’est ainsi que dans certains pays, des contraintes supplémentaires sont mises à la 
charge des consommateurs qui, en acquérant un bien immobilier en temps partagé, prennent 
la qualité d’associés de sociétés d’attribution d’immeuble en temps partagé.

Amendamentul 274
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(j) în cazul în care agentul economic a 
semnat un cod de conduită, informații 
explicite referitoare la acesta;

Or. es
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Amendamentul 275
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa III – litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) posibilitatea soluționării extrajudiciare
a litigiilor.

(k) dacă este necesar, posibilitatea de a 
recurge la o procedură extrajudiciară de 
soluționare a litigiilor.

Or. es

Amendamentul 276
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa III – litera ka (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(kb) semnalarea faptului că, atunci când 
se încheie un contract într-un alt stat 
membru, legea aplicabilă și instanța 
competentă pot fi diferite față de cele din 
țara de reședință, în conformitate cu 
dreptul internațional privat european; 

Or. en

Justificare

S'il apparaît difficile de demander au professionnel de préciser a priori au consommateur la 
loi applicable et le tribunal compétent, il faudrait ajouter aux annexes I, II, IV et V  une 
nouvelle information attirant l’attention du consommateur sur le fait que la loi du contrat et 
le tribunal compétent peuvent être différents du lieu de conclusion du contrat et du pays de 
résidence, et ce en application des règles communautaires de droit international privé (Rome 
I). Une forme similaire de mise en garde existe dans d’autres directives.

Amendamentul 277
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
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Anexa III – litera kb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(kb) Informații privind: inventarul 
situației vânzătorului la fiecare dintre 
locurile de cazare pentru care s-a făcut 
publicitate; numărul de reduceri 
disponibile în fiecare an/sezon; de câte ori 
vânzătorul a vândut și de câte ori se 
așteaptă să vândă produsul respectiv; 
durata contractelor încheiate de vânzător 
cu companiile de turism; posibilitățile și 
modalitățile de rezervare; și un set 
complet de exemple de posibilități de 
rezervare.

Or. en

Justificare

Without the clarification of the quality and scope of the agreements making up a long-term 
holiday product, the consumer will not know if he/she is likely to ever take advantage of the 
products, or if the product is, in fact, worthwhile. Similar to timeshare and the new exchange 
disclosures proposed in the (new) Annex V, the long-term holiday product disclosures should 
include practical information about the true nature of the product offered; the current draft 
does not include such a requirement.

Amendamentul 278
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa III – litera kc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(kc) informații privind: inventarul 
situației vânzătorului la fiecare dintre 
locurile de cazare pentru care s-a făcut 
publicitate; numărul de reduceri 
disponibile în fiecare an/sezon; de câte ori 
vânzătorul a vândut și de câte ori se 
așteaptă să vândă produsul respectiv; 
durata contractelor încheiate de vânzător 
cu companiile de turism; posibilitățile și 
modalitățile de rezervare; și un set 
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complet de exemple de posibilități de 
rezervare.

Or. en

Justificare

Without the clarification of the quality and scope of the agreements making up a long-term 
holiday product, the consumer will not know if he is likely to ever take advantage of the 
products, or if the product is, in fact, worthwhile. Similar to timeshare and the new exchange 
disclosures proposed in the (new) Annex V, the long-term holiday product disclosures should 
include practical information about the true nature of the product offered; the current draft 
does not include such a requirement.

Amendamentul 279
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)

Or. en

Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 280
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – Secțiunea titlu (înaintea literei a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC
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Or. en

Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 281
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului economic 
și statutul său legal;

Or. en

Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 282
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – Secțiunea titlu (după litera a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

II. INFORMAȚII DESPRE SERVICIILE 
OFERITE

Or. en
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Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 283
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera ab (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ab) descrierea exactă a serviciilor care 
urmează să fie oferite în virtutea 
contractului (de exemplu, 
comercializare);

Or. en

Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 284
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – Secțiunea titlu (înaintea literei b) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

III. INFORMAȚII DESPRE 
CHELTUIELI

Or. en

Justificare

This amendments puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the
directive.
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Amendamentul 285
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;

(c) o declarație conform căreia 
consumatorul nu va suporta alte costuri și 
nu va avea alte obligații decât cele 
specificate în contract;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 286
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

eliminată

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 287
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – Secțiunea titlu (înaintea literei e) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

IV. DREPTUL DE RETRAGERE ȘI 
ANULARE A CONTRACTULUI

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 288
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare;

(e) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului de 
revânzare și consecințele acestei 
denunțări;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 289
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa IV – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; 

(e) informațiile privind dreptul de 
denunțării unilaterale a contractului și 
consecințele acestei denunțări;

Or. fr

Justificare

La possibilité pour le consommateur d' effectuer un quelconque remboursement ou paiement 
d'un quelconque montant en vertu du fait qu'il a exercé en temps voulu son droit de 
rétractation, dénature manifestement ce droit prévu à l'article 5 et rappelé à l'article 4 
paragraphe 3. 

Amendamentul 290
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa IV – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ea) condițiile de terminare a 
contractului, consecințele acesteia și 
informații privind costurile care îi pot 
reveni consumatorului în urma 
terminării;

Or. en

Justificare

Il faudrait ajouter dans les annexes I, III, IV une mention obligeant le professionnel à 
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informer les consommateurs des obligations spécifiques générées par la nature du droit 
acquis. C’est ainsi que dans certains pays, des contraintes supplémentaires sont mises à la 
charge des consommateurs qui, en acquérant un bien immobilier en temps partagé, prennent 
la qualité d’associés de sociétés d’attribution d’immeuble en temps partagé.

Amendamentul 291
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) informațiile privind interdicția plăților 
în avans până la momentul în care 
vânzarea a avut efectiv loc sau până când 
se pune capăt contractului prin alte 
mijloace;

eliminată

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 292
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

(g) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie trimisă notificarea de denunțare 
unilaterală și modalitățile trimiterii;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
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directive.

Amendamentul 293
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera ga (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ga) condițiile de terminare a 
contractului, consecințele acesteia și 
informații privind costurile care îi pot 
reveni consumatorului în urma 
terminării;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 294
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera gb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(gb) informațiile privind interdicția 
plăților în avans până la momentul în 
care vânzarea a avut efectiv loc sau până 
când se pune capăt contractului prin alte 
mijloace;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 295
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – Secțiunea titlu (după litera gb (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 296
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera gc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(gc) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 297
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(h) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită și 
informații cu privire la aceste coduri;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 298
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa IV – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

(i) dacă este cazul, informații privind
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex IV with the changes intoduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 299
Jacques Toubon

Propunere de directivă
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Anexa IV – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ia) semnalarea faptului că, atunci când 
se încheie un contract într-un alt stat 
membru, legea aplicabilă și instanța 
competentă pot fi diferite față de cele din 
țara de reședință, în conformitate cu 
dreptul internațional privat european. 

Or. en

Justificare

S'il apparaît difficile de demander au professionnel de préciser a priori au consommateur la 
loi applicable et le tribunal compétent, il faudrait ajouter aux annexes I, II, IV et V  une 
nouvelle information attirant l’attention du consommateur sur le fait que la loi du contrat et 
le tribunal compétent peuvent être différents du lieu de conclusion du contrat et du pays de 
résidence, et ce en application des règles communautaires de droit international privé (Rome 
I). Une forme similaire de mise en garde existe dans d’autres directives.

Amendamentul 300
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 301
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (înaintea literei a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 302
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic și statutul său legal;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.
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Amendamentul 303
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (înaintea literei b) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

II.  INFORMAȚII DESPRE 
DREPTURILE DOBÂNDITE

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 304
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera b

Text propus de Comisie Amendament

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

(b) natura exactă și conținutul dreptului 
care face obiectul contractului;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 305
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa V – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) descrierea adecvată a bunurilor și a 
amplasării acestora; în cazul în care 
contractul se referă la un loc de cazare 
altul decât un bun imobil, o descriere 
adecvată a locului de cazare respectiv și a 
dotărilor acestuia;

(c) o explicație a modului în care 
funcționează sistemul de schimb și a 
posibilităților și modalităților de schimb; 
indicarea numărului de unități de cazare 
disponibile și numărul de participanți la 
sistemul de schimb, inclusiv eventualele 
restricții cu privire la disponibilitatea unei
anumite unități de cazare selecționate
pentru consumator (de exemplu, în 
perioade de maximă afluență și/sau 
necesitatea de a rezerva cu mult timp 
înainte); indicații privind orice 
restricționare a dreptului de folosință a 
unui bun în proprietate periodică, 
inclusiv, dacă este cazul, limitări legate de 
numărul de puncte acordate 
consumatorului; și exemple concrete de 
posibilități de schimb;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 306
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (după litera d) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

III. INFORMAȚII DESPRE 
PROPRIETĂȚI

Or. en
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Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 307
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) descrierea adecvată a bunurilor și a 
amplasării acestora; în cazul în care 
contractul se referă la o unitate de cazare 
care nu reprezintă un bun imobil, o 
descriere adecvată a locului de cazare 
respectiv și a dotărilor acestuia;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 308
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (după litera da (nouă)) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

IV. INFORMAȚII DESPRE 
CHELTUIELI

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
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directive.e

Amendamentul 309
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) prețul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalațiilor și a serviciilor; baza 
de calcul a cheltuielilor referitoare la 
ocuparea bunului, cheltuielile legale 
obligatorii (de exemplu, taxe și onorarii), 
precum și cheltuielile administrative (de 
exemplu, gestiune, întreținere și 
reparații);

(e) prețul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite pentru a participa la un sistem de 
schimb, toate cheltuielile de reînnoire și 
prețul curent de plătit pentru fiecare 
schimb;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 310
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ea) informații privind obligația agentului 
economic de a oferi detalii, înainte de 
realizarea schimbului, pentru fiecare 
schimb propus, cu privire la toate 
cheltuielile suplimentare legate de schimb 
care vor fi suportate de consumator;

Or. en
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Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 311
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;

(f) o declarație conform căreia 
consumatorul nu va suporta alte costuri și 
nu va avea alte obligații decât cele 
specificate în contract; 

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 312
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

eliminată

Or. en
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Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 313
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) explicațiile privind funcționarea 
sistemului de schimb; posibilitățile și 
modalitățile de schimb, numărul de locuri 
de sejur disponibile și al participanților la 
sistemul de schimb, precum și exemplele 
de posibilități concrete de schimb;

eliminată

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 314
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (înaintea literei i) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

V. DREPTUL DE DENUNȚARE 
UNILATERALĂ ȘI ANULAREA 
CONTRACTULUI

Or. en
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Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 315
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din 
contract; informațiile referitoare la
consecințele unei astfel de retractări;

(i) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele denunțării; după caz, 
informații privind modalitățile de terminare 
a tuturor contractelor de credit și a 
contractului accesoriu contractului
principal, în caz de denunțare, precum și 
consecințele terminării;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 316
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa V – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informațiile privind dreptul de (i) informațiile privind dreptul de 
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retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din contract; 
informațiile referitoare la consecințele unei 
astfel de retractări;

denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele denunțării; acolo unde este 
cazul, informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului accesoriu contractului 
principal, în cazul denunțării contractului; 
informațiile referitoare la consecințele unei 
astfel de denunțări;

Or. fr

Justificare

La possibilité pour le consommateur d' effectuer un quelconque remboursement ou paiement 
d'un quelconque montant en vertu du fait qu'il a exercé en temps voulu son droit de 
rétractation, dénature manifestement ce droit prévu à l'article 5 et rappelé à l'article 4 
paragraphe 3. 

Amendamentul 317
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ia) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie trimisă notificarea de denunțare 
unilaterală și modalitățile trimiterii;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.



AM\710424RO.doc 121/124 PE402.647v02-00

RO

Amendamentul 318
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare din 
contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 319
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – Secțiunea titlu (după litera j) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 320
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa V – litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

eliminată

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 321
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera ka (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ka) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 322
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
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Anexa V – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(l) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită și 
informații cu privire la aceste coduri;

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 323
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propunere de directivă
Anexa V – litera m

Text propus de Comisie Amendament

(m) posibilitatea soluționării extrajudiciare 
a litigiilor.

(m) dacă este cazul, informații privind
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

Or. en

Justificare

This amendment puts in line Annex V with the changes introduced in the provisions of the 
directive.

Amendamentul 324
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa V – litera ma (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ma) semnalarea faptului că, atunci când 
se încheie un contract într-un alt stat 
membru, legea aplicabilă și instanța 
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competentă pot fi diferite față de cele din 
țara de reședință, în conformitate cu 
dreptul internațional privat european. 

Or. en

Justificare

S'il apparaît difficile de demander au professionnel de préciser a priori au consommateur la loi 
applicable et le tribunal compétent, il faudrait ajouter aux annexes I, II, IV et V  une nouvelle 
information attirant l’attention du consommateur sur le fait que la loi du contrat et le tribunal 
compétent peuvent être différents du lieu de conclusion du contrat et du pays de résidence, et 
ce en application des règles communautaires de droit international privé (Rome I). Une forme 
similaire de mise en garde existe dans d’autres directives.
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