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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de 
revânzare şi schimb 
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0303),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0159/2007),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolele 51 şi 35 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru transport şi turism, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-
0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului. 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Titlu

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind protecţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite 
aspecte legate de produsele de vacanţă cu 
drept de utilizare pe durată limitată şi pe 
termen lung, precum şi de revânzare şi 

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind protecţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite 
aspecte legate de produsele de vacanţă cu 
drept de utilizare pe durată limitată şi pe 
termen lung, precum şi de revânzare şi 
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schimb schimb 

Justificare

Certain aspects of the marketing, sale and resale of timeshare and long-term holiday products 
as well as exchange of timeshare should be fully harmonised. Member States should not be 
allowed to maintain or introduce national legislation in the fields covered by this Regulation.
Where no provisions exist in the Regulation, Member States should remain free to maintain or 
introduce national legislation in conformity with Community law.

Amendamentul 2
Referirea 1

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

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi în special 
articolele 65 şi 95,

Justificare

Brings the text into line with Amendment 17.

Amendamentul 3
Referirea 3a (nouă)

având în vedere Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de consumatori, care 
interzice practicile comerciale înşelătoare, 
agresive şi alte forme de practici neloiale 
ale întreprinderilor faţă de consumatori,
__________
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

Amendamentul 4
Considerentul -1a (nou)

(-1a) Deoarece turismul joacă un rol din 
ce în ce mai important în economiile 
statelor membre, industriile produselor de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată 
limitată şi pe termen lung trebuie să fie 
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stimulate să se dezvolte mai mult şi să 
aibă o mai mare productivitate prin 
adoptarea unui set minim de norme 
comune;

Amendamentul 5
Considerentul 1

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

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 26 octombrie 1994 privind protecţia 
dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite 
aspecte ale contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosinţă pe durată limitată a 
bunurilor imobile, produsele cu drept de 
utilizare pe durată limitată au evoluat, iar 
pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă 
similare acestora. Noile produse de 
vacanţă, precum şi anumite tranzacţii 
referitoare la dreptul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată, 
precum contractul de revânzare şi
contractul de schimb, nu intră sub 
incidenţa Directivei 94/47/CE. De 
asemenea, experienţa rezultată din 
aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat 
că anumite puncte care sunt deja 
reglementate necesită actualizare şi 
clarificare.

Justificare

Brings the recital into line with Articles 1 and 2.

Amendamentul 6
Considerentul 2

(2) Lacunele existente în reglementare 
creează cazuri de denaturare substanţială a 
concurenţei şi cauzează probleme grave 
consumatorilor, împiedicând astfel 
funcţionarea corespunzătoare a pieţei 
interne. Prin urmare, Directiva 94/47/CE 
trebuie înlocuită cu o nouă directivă 

(2) Lacunele existente în reglementare şi 
lipsa unei legislaţii armonizate între 
statele membre creează cazuri de 
denaturare substanţială a concurenţei şi 
cauzează probleme grave consumatorilor, 
împiedicând astfel funcţionarea 
corespunzătoare a pieţei interne. Prin 
urmare, Directiva 94/47/CE trebuie 
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actualizată. înlocuită cu un nou regulament actualizat.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 7
Considerentul 3

(3) Pentru a consolida siguranţa juridică şi 
pentru a face simţite pe deplin avantajele 
pieţei interne consumatorilor şi 
întreprinderilor, este necesară apropierea 
în continuare a legislaţiei pertinente a 
statelor membre. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să poată menţine 
aplicarea unor norme mai stricte în 
anumite cazuri.

(3) Pentru a consolida certitudinea juridică 
şi pentru a face simţite pe deplin avantajele 
pieţei interne consumatorilor şi 
întreprinderilor, anumite aspecte ale 
comercializării, vânzării şi revânzării de 
produse de vacanţă cu drept de utilizare 
pe durată limitată şi pe termen lung ar 
trebui integral armonizate. Nu ar trebui 
să li se permită statelor membre să 
menţină sau să introducă dispoziţii 
legislative naţionale în domenii care intră 
sub incidenţa prezentului regulament.  În 
cazul în care nu există dispoziţii în 
prezentul regulament, statele membre ar 
trebui să dispună în continuare de 
libertarea de a menţine sau de a introduce 
dispoziţii legislative naţionale în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 8
Considerentul 4

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

eliminat
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Justificare

Brings the recital into line with Article 1 paragraph 1.

Amendamentul 9
Considerentul 5a (nou)

(5a) Definiţia contractului pentru 
utilizarea pe durată limitată nu include în 
domeniul său de aplicare rezervările 
plurianuale de camere de hotel sau 
contractele de închiriere obişnuite, chiar 
dacă astea sunt plătite în avans şi durata 
lor este de mai mult de un an.

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 10
Considerentul 6a (nou)

(6a) Pentru a oferi consumatorilor o 
înţelegere globală a protecţiei acordate 
prin prezentul regulament, agentul 
economic pune la dispoziţia 
consumatorului o listă de control; lista de 
control trebuie să utilizeze formularele 
standard disponibile în toate limbile 
comunitare;

Justificare

In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right 
of withdrawal, the contract shall include a check-list.

Amendamentul 11
Considerentul 7

(7) Pentru a putea înţelege pe deplin care 
sunt obligaţiile şi drepturile sale, aşa cum 

(7) Pentru a putea înţelege pe deplin care 
sunt obligaţiile şi drepturile sale, aşa cum 
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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, 
durata acestei perioade variază de la un stat 
membru la altul, iar experienţa arată că 
durata prevăzută în Directiva 94/47/CE 
nu este suficientă. Prin urmare, această 
perioadă ar trebui extinsă şi armonizată.

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, 
durata acestei perioade variază de la un stat 
la altul. Pentru a obţine un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor şi mai multă 
claritate pentru consumatori şi industrie,
această perioadă ar trebui armonizată.

Justificare

To clarify the text.

Amendamentul 12
Considerentul 8

(8) Interdicţia plăţilor în avans către 
agentul economic sau un alt terţ înainte 
de sfârşitul perioadei de retractare trebuie 
să fie clarificată pentru a ameliora protecţia 
consumatorilor. În ceea ce priveşte 
revânzarea, interdicţia plăţilor în avans
trebuie să se aplice până la efectuarea 
efectivă a vânzării sau până la încetarea 
contractului de revânzare.

(8) Interdicţia plăţilor în avans trebuie să 
fie clarificată pentru a ameliora protecţia 
consumatorilor. În ceea ce priveşte 
contractele de revânzare, interdicţia 
oricăror plăţi trebuie să se aplice până la 
efectuarea efectivă a vânzării sau până la 
încetarea contractului de revânzare cu 
excepţia costurilor direct imputabile 
suportate de agentul economic în numele 
consumatorului pentru comercializarea 
produsului de vacanţă al consumatorului 
cu drept de utilizare pe durată limitată.

Justificare

Brings the recital into line with Article 6 and clarifies the text.

Amendamentul 13
Considerentul 9

(9) În cazul unei retractări dintr-un contract 
în care preţul este acoperit în întregime sau 
parţial de un împrumut acordat 
consumatorului de către agentul economic 
sau de un terţ pe baza unui acord încheiat 
între acel terţ şi agentul economic, acordul 
de împrumut trebuie reziliat fără 
penalizări. Aceleaşi principiu trebuie să se 

(9) În cazul unei retractări dintr-un contract 
în care preţul este acoperit în întregime sau 
parţial de un împrumut acordat 
consumatorului de către agentul economic 
sau de un terţ pe baza unui acord încheiat 
între acel terţ şi agentul economic, acordul 
de împrumut trebuie reziliat fără costuri 
pentru consumator. Acelaşi principiu 
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aplice contractelor auxiliare, precum 
contractele de participare la un sistem de 
schimb.

trebuie să se aplice contractelor auxiliare.

Justificare

Brings the recital into line with Article 6.

Amendamentul 14
Considerentul 10

(10) Consumatorul nu trebuie să fie privat 
de protecţia acordată de prezenta directivă. 
Principiul trebuie să rămână valabil, chiar 
dacă legislaţia aplicabilă contractului este 
cea a unei ţări terţe.

(10) Consumatorul nu trebuie să fie privat 
de protecţia acordată de prezentul 
regulament. Principiul trebuie să rămână 
valabil, chiar dacă legislaţia aplicabilă 
contractului este cea a unei ţări terţe.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 15
Considerentul 11

(11) Este necesar ca statele membre să 
definească sancţiuni efective, 
proporţionale şi disuasive pentru încălcarea 
prezentei directive.

(11) Este necesar ca statele membre să 
garanteze sancţiuni efective, proporţionale 
şi disuasive pentru încălcarea prezentului 
regulament.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 16
Considerentul 12

(12) Este necesar să se verifice că 
persoanele sau organizaţiile care au, în 
virtutea dreptului naţional, 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 organizaţiile care au, în 
virtutea dreptului naţional, un interes 
legitim în materie dispun de căi legale de 
despăgubire în cazul încălcării prezentului 
regulament.
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Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 17
Considerentul 12a (nou)

(12a) În cazul căilor de atac judiciare, 
consumatorii trebuie să aibă dreptul să se 
adreseze instanţei din ţara în care 
consumatorul îşi are reşedinţa.

Justificare

To ensure a high level of consumer protection and a better clarity.

Amendamentul 18
Considerentul 14

(14) Statele membre trebuie să garanteze 
informarea efectivă a consumatorilor în 
ceea ce priveşte dispoziţiile naţionale care 
transpun prezenta directivă şi să 
încurajeze agenţii economici să facă 
cunoscute informaţii despre codurile de 
conduită existente în domeniu.

(14) Consumatorii trebuie să fie informaţi 
eficient cu privire la drepturile pe care le 
au în temeiul prezentului regulament. 
Agenţii economici fac cunoscute
consumatorilor informaţii despre codurile 
de conduită existente în domeniu.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 19
Considerentul 14a (nou)

(14a) Agenţii economici constituie o 
organizaţie sectorială europeană pentru a 
răspunde mai bine plângerilor 
consumatorilor şi pentru a crea un sistem 
de acordare a licenţelor la nivel european.

Amendamentul 20
Considerentul 14b (nou)
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(14b) Ar fi avantajos atât pentru 
consumatori, cât şi pentru industriile 
produselor de vacanţă cu drept de 
utilizare pe durată limitată şi pe termen 
lung dacă agenţii economici ar fi obligaţi 
să ofere garanţii suficiente în caz de 
insolvabilitate.

Amendamentul 21
Considerentul 15

(15) Având în vedere că obiectivele 
prezentei directive nu pot fi realizate 
suficient de statele membre şi că realizarea 
acestora poate fi ameliorată la nivel 
comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
aşa cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, aşa cum este prevăzut la 
articolul menţionat mai sus, dispoziţiile 
prezentei directive nu depăşesc ceea ce 
este necesar pentru a elimina obstacolele 
din calea funcţionării corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a atinge un nivel 
ridicat comun de protecţie a 
consumatorilor.

(15) Având în vedere că obiectivele 
prezentului regulament nu pot fi realizate 
suficient de statele membre şi că realizarea 
acestora poate fi ameliorată la nivel 
comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
aşa cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, aşa cum este prevăzut la 
articolul menţionat mai sus, dispoziţiile 
prezentului regulament nu depăşesc ceea 
ce este necesar pentru a elimina obstacolele 
din calea funcţionării corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a atinge un nivel 
ridicat comun de protecţie a 
consumatorilor.

Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 22
Considerentul 16

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi respectă principiile 
recunoscute, în special, de Convenţia 
Europeană asupra Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale şi de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.

(16) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale şi respectă 
principiile recunoscute, în special, de 
Convenţia Europeană asupra Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.
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Justificare

Brings the recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 23
Articolul 1 alineatul (1)

1. Prezenta directivă se aplică domeniului 
protecţiei consumatorilor în ceea ce 
priveşte anumite aspecte ale 
comercializării şi vânzării produselor de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată 
limitată şi pe termen lung. Directiva se 
aplică, de asemenea, cazurilor de 
revânzare a produselor de vacanţă cu 
drept de utilizare pe durată limitată şi pe 
termen lung, precum şi schimburilor în 
cazul dreptului de utilizare pe durată 
limitată a bunurilor imobile.

1. Obiectivul prezentului regulament este 
să contribuie la buna funcţionare a pieţei 
interne şi să realizeze un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor, prin 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre
în ceea ce priveşte anumite aspecte ale 
comercializării, vânzării şi revânzării
produselor de vacanţă cu drept de utilizare 
pe durată limitată şi pe termen lung,
precum şi în ceea ce priveşte schimburile
în cazul dreptului de utilizare pe durată 
limitată a bunurilor imobile.

Prezenta directivă se aplică tranzacţiilor 
între agentul economic şi consumator.

Prezentul regulament se aplică 
tranzacţiilor între agentul economic şi 
consumator.

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

Prezentul regulament nu aduce prejudicii 
legislaţiei naţionale referitoare la 
recursurile contractuale generale, normelor 
naţionale referitoare la înregistrarea 
bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile 
de stabilire sau la regimul autorizaţiilor, 
precum şi la determinarea naturii juridice 
a drepturilor care fac obiectul 
contractelor care intră sub incidenţa 
prezentului regulament.

Justificare

With article 95 as the legal basis, the functioning of the internal market has to be mentioned.

Amendamentul 24
Articolul 1 alineatul (2)

2. În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislaţiilor 
naţionale, statele membre pot continua să 

eliminat
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aplice dispoziţii naţionale mai stricte 
pentru a garanta consumatorilor un nivel 
de protecţie ridicat; dispoziţiile respective 
pot fi referitoare la:
(a) momentul din care începe aplicarea 
dreptului de retractare;
(b) modalităţile prin care se exercită 
dreptul de retractare;
(c) efectele exercitării dreptului de 
retractare.

Justificare

Exemptions from the principle of full harmonisation create uncertainty for both consumers 
and the industry, and therefore should be avoided. This approach is also supported by the 
European Parliament in its own-initiative report on the Consumer Acquis (Patrie Report).

Amendamentul 25
Articolul 2 alineatul (1)

1. În sensul prezentei directive se aplică 
următoarele definiţii:

1. În sensul prezentului regulament se 
aplică următoarele definiţii:

Justificare

Brings the article recital into line with Amendment 1.

Amendamentul 26
Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

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

(a) „contract pentru utilizarea bunurilor 
imobile pe durată limitată” desemnează un 
contract cu durata de mai mult de un an, 
prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu 
oneros, dreptul de a utiliza unul sau mai 
multe bunuri mobile sau imobile în mod 
repetat;

Justificare
Expresia „cazare” are o semnificaţie mult mai largă decât era prevăzut. Din punct de vedere 
juridic, este mai bine să se utilizeze „bunuri mobile şi imobile în mod repetat.”
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Amendamentul 27
Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

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

(b) „contract pentru un produs de vacanţă 
cu drept de utilizare pe termen lung” 
desemnează un contract cu durata mai 
mare de un an, prin care consumatorul 
dobândeşte, în principal, cu titlu oneros, 
dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte 
avantaje privind bunuri mobile sau 
imobile, cu sau fără excluderea 
transportului sau a altor servicii;

Amendamentul 28
Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

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

(c) „contact de revânzare” desemnează un 
contract prin care un agent economic, este 
angajat să ajute, cu titlu oneros, un 
consumator la vânzarea unui produs de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată 
limitată sau pe termen lung;

Amendamentul 29
Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

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

(d) „contract de schimb” desemnează un 
contract auxiliar prin care un consumator 
participă, cu titlul oneros, la un sistem de 
schimb care îi permite să beneficieze de 
utilizarea bunurilor imobile pe durată 
limitată într-o altă locaţie sau într-un alt 
moment;

Amendamentul 30
Articolul 2 alineatul (1) litera (e)

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

(e) „agent economic” desemnează orice 
persoană fizică sau juridică care acţionează 
în scopuri legate de activitatea sa 
comercială, specializată sau profesională 
sau orice persoană care acţionează în 
numele sau în folosul unui agent economic;
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Amendamentul 31
Articolul 2 alineatul (1) litera (g)

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

(g) „contract auxiliar” desemnează orice 
contract care are legătură cu un contract 
pentru un produs de vacanţă cu drept de 
utilizare pe durată limitată sau pe termen 
lung;

Justificare

From a legal point of view, the word "related" seems more appropriate.

Amendamentul 32
Articolul 2 alineatul (1) litera (ga) (nouă)

(ga) „suport durabil” desemnează orice 
instrument care permite consumatorului 
să stocheze informaţii care îi sunt 
adresate personal, într-un mod accesibil 
pentru referinţe ulterioare pentru o 
perioadă de timp adecvată, în vederea 
informării, şi care permite reproducerea 
neschimbată a informaţiilor stocate;

Justificare

In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.

Amendamentul 33
 Articolul 2 alineatul (1) litera (gb) (nouă)

(gb) „cod de conduită” înseamnă un 
acord sau un set de reguli ce nu sunt 
impuse de acte cu putere de lege şi acte 
administrative ale unui stat membru, care 
defineşte comportamentul agenţilor 
economici care îşi asumă angajamentul 
respectării acestuia în legătură cu una 
sau mai multe practici comerciale speciale 
sau cu unul sau mai multe sectoare de 
activitate.
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Justificare

In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.

Amendamentul 34
Articolul 3 alineatul (1)

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

1. Orice publicitate precizează posibilitatea 
obţinerii de informaţii în conformitate cu 
alineatul (2) şi unde se pot obţine 
informaţiile respective.

Justificare

Brings the text into line with Article 3 paragraph 2.

Amendamentul 35
Articolul 3 alineatul (2)

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

2. Agentul economic furnizează 
consumatorului în scris informaţiile cerute 
de acesta; în afara unei descrieri generale a 
produsului, furnizează informaţii privind 
următoarele elemente, acolo unde este 
cazul:

(a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe 
durată limitată, informaţiile prevăzute la 
anexa I şi, în cazul în care contractul se 
referă la un loc de cazare în construcţie, 
informaţiile prevăzute la anexa II;

(a) în cazul unui contract pentru utilizarea
bunurilor imobile pe durată limitată, 
informaţiile prevăzute la anexa I şi, în 
cazul în care contractul se referă la un bun 
mobil sau imobil în construcţie, 
informaţiile prevăzute la anexa II;

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

(b) în cazul unui contract pentru un 
produs de vacanţă cu drept de utilizare pe 
termen lung, informaţiile prevăzute la 
anexa III;

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

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

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

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

Informaţiile sunt furnizate gratuit de 
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către agentul economic, pe hârtie sau pe 
un alt suport durabil.

Justificare

Brings the text into line with Article 2.

Amendamentul 36
Articolul 3 alineatul (3)

3. În cazul revânzării, obligaţia agentului 
economic de a furniza informaţiile 
prevăzute la alineatul 2 se aplică 
consumatorului susceptibil de a lua parte 
la contract.

eliminat

Justificare

The wording is unclear and seems to be unnecessary; the deletion gives more clarity to the 
text.

Amendamentul 37
 Articolul 4 titlu

Contractul Contractul principal

Justificare

A clear distinction should be made between the main contract and ancillary contracts in 
order to avoid confusion.

Amendamentul 38
Articolul 4 alineatele (1) şi (2)

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

1. Contractul se face în scris şi este 
redactat într-una din limbile oficiale ale 
Comunităţii, la alegerea consumatorului.

2. Informaţiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă 
din contract şi nu pot fi modificate decât 
în cazul în care părţile decid astfel de 

2. Informaţiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă 
din contractul principal. 
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manieră explicită sau în cazul în care 
modificările rezultă din consecinţe 
independente de voinţa agentului 
economic. Modificările rezultate din 
consecinţe independente de voinţa 
agentului economic sunt comunicate 
consumatorului înainte de încheierea 
contractului.

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

Orice modificări aduse informaţiilor 
scrise furnizate consumatorului înainte de 
semnarea contractului sunt comunicate 
consumatorului pe hârtie sau pe alt suport 
durabil înainte de încheierea contractului.

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

Amendamentul 39
Articolul 4 alineatul (3a) (nou)

3a. Contractul cuprinde o listă de control 
destinată evidenţierii drepturilor acordate 
consumatorilor prin prezentul regulament 
şi facilitării exercitării dreptului de 
retractare în conformitate cu articolul 5. 
Lista de control trebuie să utilizeze 
formularele standard disponibile în toate 
limbile comunitare şi să conţină un 
formular detaşabil pentru exercitarea 
dreptului de retractare;
Lista de control conţine într-un mod clar 
şi succint următoarele informaţii:
- identitatea şi reşedinţa tuturor părţilor;
- natura dreptului care face obiectul 
contractului principal;
- perioada exactă în care poate fi exercitat 
dreptul care face obiectul contractului 
principal şi, dacă este necesar, durata sa;
- data de la care consumatorul poate 
începe exercitarea drepturilor care fac 
obiectul contractului;
- preţul care trebuie achitat de 
consumator pentru produsele de vacanţă 
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cu drept de utilizare pe durată limitată şi 
pe termen lung sau pentru serviciile 
furnizate de agentul economic de 
revânzare;
- costurile asociate unui produs de 
vacanţă cu drept de utilizare pe durată 
limitată sau pe termen lung;
- dacă este cazul, serviciile sau facilităţile 
la care va avea acces consumatorul;
- dacă este posibil să participe la sistemul 
de schimb;
- informaţii cu privire la durata exercitării 
dreptului de retractare;
- informaţii privind interdicţia plăţilor în 
avans;
- dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită;

Justificare

In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right 
of withdrawal, the contract shall include a check-list.

Amendamentul 40
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Contractul auxiliar

1. Contractul se face în scris şi este 
redactat într-una din limbile oficiale ale 
Comunităţii, la alegerea consumatorului.
2. Informaţiile în scris prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2) fac parte 
integrantă din contract. 
Orice modificări aduse informaţiilor 
scrise furnizate consumatorului înainte de 
semnarea contractului trebuie comunicate 
consumatorului în scris înainte de 
încheierea contractului.
3. În cazul unui contract de schimb, 
contractul conţine informaţiile necesare 
în conformitate cu literele (a), (b) şi (d)-(i) 
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din anexa V.

Amendamentul 41
Articolul 5 alineatul (1)

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

1. Consumatorul are la dispoziţie o 
perioadă de paisprezece zile calendaristice
în care se poate retrage din contract fără 
să precizeze cauza.

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

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.

Amendamentul 42
Articolul 5 alineatul (2)

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

eliminat
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Amendamentul 43
Articolul 5 alineatul (3)

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

3. În cazul în care informaţiile prevăzute la 
literele (a)-(o) din anexa I, literele (a), (b) 
şi (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 şi neavenit.

Justificare

In order to grant a consumer with the highest level of protection, a contract in which an 
integral part is missing should be null and void.

Amendamentul 44
Articolul 5 alineatul (4)

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

4. În cazul în care are intenţia de a-şi 
exercita dreptul de retractare, consumatorul 
notifică acest lucru, înainte de expirarea 
termenului limită, persoanei ale cărei nume 
şi adresă figurează în contract şi în lista de 
control în acest scop, prin mjloace care 
pot fi dovedite. Termenul este considerat ca 
fiind respectat, dacă notificarea, cu condiţia 
să fie făcută pe hârtie sau pe alt suport 
durabil, este transmisă înainte de expirarea 
termenului.

Amendamentul 45
Articolul 5 alineatul (5)

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

eliminat
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explicită astfel de cheltuieli.

Justificare

To avoid opening the way to rogue traders only interested in signing contracts and getting 
reimbursement for certain costs which are not clearly defined and different from one Member 
State to another, the deletion is therefore needed.

Amendamentul 46
Articolul 5 alineatul (6)

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

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

Justificare

Brings the text into line with Amendments 42 and 43.

Amendamentul 47
Articolul 6

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

1. Sunt interzise orice plăţi în avans, 
acordarea de garanţii, rezervarea de bani în 
conturi, recunoaşterea de manieră explicită 
a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de 
consumator către agentul economic sau 
orice alt terţ, înaintea perioadei pe durata 
căreia îşi poate exercita dreptul de 
retractare, în conformitate cu articolul 5 
alineatele (1) -(3).

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

2. Sunt interzise orice plăţi, acordarea de 
garanţii, rezervarea de bani în conturi, 
recunoaşterea de manieră explicită a 
datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de 
consumator către agentul economic sau 
orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte 
de efectuarea efectivă a vânzării respective 
sau de rezilierea contractului pe alte căi.
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Amendamentul 48
Articolul 7

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

1. În cazul în care consumatorul îşi 
exercită dreptul de retractare de la 
contractul principal, orice contracte 
auxiliare sunt reziliate în mod automat fără 
costuri pentru consumator.

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

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

3. Statele membre stabilesc norme 
detaliate privind rezilierea unor astfel de 
contracte.

Amendamentul 49
Articolul 8

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

1. În cazul în care legislaţia aplicabilă 
contractului este legislaţia unui stat 
membru, nicio clauză din contract, prin 
care consumatorul renunţă la drepturile 
sale conferite prin prezentul regulament, 
nu este de natură obligatorie pentru acesta.

2. Oricare ar fi legislaţia aplicabilă, 
consumatorul nu poate fi privat de 
protecţia conferită de prezenta directivă, 
dacă bunul imobil în cauză este situat pe 
teritoriul unui stat membru sau dacă 
contractul a fost încheiat într-un stat 
membru.

2. Dispoziţiile prezentului regulament se 
aplică ori de câte ori bunul imobil în cauză 
este situat pe teritoriul unui stat membru 
sau ori de câte ori agentul economic îşi 
deşfăşoară activitatea comercială sau 
profesională într-un stat membru sau îşi 
îndreaptă aceste activităţi, prin orice 
mijloace, către un stat membru, iar 
contractul se încadrează în sfera unor 
astfel de activităţi.
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Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 50
Articolul 9 alineatul (1) şi (2) partea introductivă

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

1. Statele membre trebuie să garanteze şi 
să supravegheze respectarea generală a 
prezentului regulament de către agenţii 
săi economici în interesul consumatorilor.

2. Mijloacele menţionate la alineatul (1) 
includ dispoziţii prin care unul sau mai 
multe dintre următoarele organisme, 
stabilite de legislaţia internă, pot 
întreprinde acţiuni, în temeiul dreptului 
intern, în faţa instanţelor sau 
organismelor administrative competente, 
pentru a asigura că dispoziţiile de drept 
intern de punere în aplicare a prezentei 
directive se aplică:

2. Statele membre trebuie să desemneze 
unul sau mai multe dintre următoarele 
organisme pentru executarea acestor 
sarcini de punere în aplicare:

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 51
Articolul 10 alineatele (1) şi (2)

1. Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorului cu 
privire la legislaţia naţională care 
transpune prezenta directivă şi 
încurajează agenţii 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.

Agenţii economici se asigură că, atunci 
când este cazul, consumatorii sunt 
informaţi despre propriile coduri de 
conduită.

2. Statele membre încurajează înfiinţarea şi 
dezvoltarea de proceduri adecvate şi 
eficiente de reclamaţii si despăgubire 
pentru soluţionarea litigiilor în materie de 

2. Statele membre încurajează înfiinţarea şi 
dezvoltarea de proceduri adecvate şi 
eficiente de reclamaţii si despăgubire 
pentru soluţionarea litigiilor în materie de 
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protecţie a consumatorilor care intră sub 
incidenţa prezentei directive.

protecţie a consumatorilor care intră sub 
incidenţa prezentului regulament.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 52
Articolul 10 alineatul (2a) (nou)

2a. Agenţii economici instituie o 
organizaţie sectorială europeană care să 
ofere consumatorilor un sistem alternativ 
pentru soluţionarea litigiilor care să 
proceseze plângerile, de exemplu în caz de 
faliment şi care să organizeze un sistem 
de acordare a licenţelor la nivel european.

Amendamentul 53
Articolul 10 alineatul (2b) (nou)

2b. Agenţii economici furnizează garanţii 
suficiente în ceea ce priveşte restituirea 
banilor plătiţi de consumator în caz de 
insolvabilitate.

Amendamentul 54
Articolul 11 alineatul (1)

1. Statele membre stabilesc sancţiuni
adecvate pentru agenţii economici care nu 
se conformează dispoziţiilor naţionale 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

1. Statele membre trebuie să stabilească 
norme privind sancţiunile adecvate
aplicabile în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor prezentului regulament şi să 
se asigure că aceste sancţiuni sunt 
aplicate.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 55
Articolul 12



PE398.606v01-00 28/42 PR\699743RO.doc

RO

1. Statele membre adoptă şi publică până 
la […] cel târziu, actele cu putere de lege 
şi actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre informează de îndată Comisia cu 
privire la conţinutul acestor acte şi la 
tabelul de corespondenţă între aceste 
dispoziţii şi prezenta directivă.

eliminat

Statele membre aplică dispoziţiile acestor 
prevederi începând cu […].
Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziţii, ele conţin o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoţite de o 
asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei 
trimiteri.
2. Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 56
Articolul 13 alineatul (1)

Comisia revizuieşte prezenta directivă şi 
înaintează un raport Parlamentului 
European şi Consiliului în decurs de cel 
mult cinci ani de la data punerii în 
aplicare a dispoziţiilor naţionale care 
transpun prezenta directivă.

Comisia revizuieşte prezentul regulament
şi înaintează un raport Parlamentului 
European şi Consiliului în decurs de cel 
mult cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acestuia.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 57
Articolul 14
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Directiva 94/47/CE se abrogă. Directiva 94/47/CE se abrogă.
Referinţele făcute la directiva abrogată sunt 
înţelese ca fiind făcute la prezenta 
directivă şi trebuie citite în conformitate cu 
tabelul de corespondenţă de la anexa III.

Trimiterile la directiva abrogată se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament şi se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondenţă din anexa VI.

Amendamentul 58
Articolul 15

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi 
de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 
ianuarie 2009.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 59
Articolul 16

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

eliminat

Justificare

Brings the text into line with Amendment 1.

Amendamentul 60
Anexa I litera (a)

(a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv 
informaţiile specifice referitoare la statutul 
legal al agentului economic la momentul 
încheierii contractului, semnătura părţilor, 
precum şi data şi locul încheierii 
contractului;

(a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv 
informaţiile specifice referitoare la statutul 
juridic al agentului economic la momentul 
încheierii contractului, semnătura părţilor, 
precum şi data şi locul încheierii 
contractului principal;

Justificare

Brings the text into line with Amendment 37.

Amendamentul 61
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Anexa I litera (b)

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului şi clauza care 
precizează condiţiile de exercitare a 
dreptului respectiv pe teritoriul statului 
membru/statelor membre în care este/sunt 
situat/situate bunul/bunurile în cauză; este 
necesar să se precizeze, de asemenea, dacă 
aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în 
caz contrar, care sunt condiţiile care mai 
trebuie îndeplinite;

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului principal şi clauza 
care precizează condiţiile de exercitare a 
dreptului respectiv pe teritoriul statului 
membru/statelor membre în care este/sunt 
situat/situate bunul/bunurile în cauză; este 
necesar să se precizeze, de asemenea, dacă 
aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în 
caz contrar, care sunt condiţiile care mai 
trebuie îndeplinite;

Justificare

Brings the text into line with Amendment 37.

Amendamentul 62
Anexa I litera (c)

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

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

Justificare

Brings the text into line with Amendment 37.

Amendamentul 63
Anexa I litera (f)

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

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

Justificare

Brings the text into line with Amendment 26.

Amendamentul 64
Anexa I litera (g)

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

(g) o descriere adecvată a tuturor costurilor 
asociate contractului de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată; 
modul în care acestea vor fi alocate 
consumatorilor, precum şi modalităţile şi 
termenele de respectat în cazul creşterii 
costurilor; acolo unde este cazul, informaţii 
privind existenţa oricăror cheltuieli, 
ipoteci, servituţi sau orice alt drept de 
retenţie care grevează asupra bunului 
imobiliar; 

Justificare

The two main elements of the total costs are the purchase price and the service costs of the 
timeshare resort or multi-resort. The Commission's proposal was unclear and included 
information which is not necessary for a consumer to take an informed purchase decision.

The maintenance and management fees need to be disclosed as well as the possible future 
increases (reflecting augmentation in costs due to inflation, taxation, health and safety 
requirements, etc…). However, detailed explanation of such costs is irrelevant for the 
purchase decision and supplied in annual accounts where appropriate.

Amendamentul 65
Anexa I litera (h)

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

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

Justificare

The indent should be moved further up into the annex.
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Amendamentul 66
Anexa I litera (i)

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

(fa) preţul pe care consumatorul trebuie să-
l achite;

Justificare

See above justification to Amendment 64. The indent should be moved further up into the 
annex.

Amendamentul 67
Anexa I litera (k)

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

(k) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un sistem de schimb sau de 
revânzare a drepturilor contractuale, 
informaţiile referitoare la sistemul de 
schimb relevant, precum şi estimarea 
costurilor legate de revânzare şi schimb 
prin intermediul acestui sistem;

Amendamentul 68
Anexa I litera (m)

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

(m) informaţiile privind dreptul de 
retractare din contract şi consecinţele 
retractării; după caz, informaţiile privind 
modalităţile de reziliere a oricăror 
contracte de credit şi a celorlalte contracte 
auxiliare în raport cu contractul principal, 
în cazul retractării din contract, cum ar fi 
mecanismele de rambursare sau alte 
mecanisme de investiţii; informaţiile 
referitoare la consecinţele unei astfel de 
retractări;
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informaţiile referitoare la consecinţele unei 
astfel de retractări;

Justificare

Brings the text into line with Amendment 45.

Amendamentul 69
Anexa I litera (p)

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

(p) dacă agentul economic este semnatar 
al unui cod de conduită;

Justificare

The Commission's proposal required the trader to supply consumers with voluminous 
information regarding codes of conduct. That amount of information may overburden the 
consumer while not being material. It would be similar as asking the trader to supply 
consumers with the timeshare laws, and other relevant laws, and to require the trader to 
make them part of the contract.

The information a consumer actually needs is to understand whether the trader has signed up 
to a code of conduct and where the information can be obtained.

Amendamentul 70
Anexa II titlu

Cerinţe suplimentare privind locurile de 
cazare în construcţie, aşa cum sunt 

prevăzute la articolul 3

Cerinţe suplimentare privind bunurile 
mobile sau imobile în construcţie, aşa cum 

sunt prevăzute la articolul 3

Justificare

Brings the text into line with Amendment 26.

Amendamentul 71
Anexa II litera (a)

(a) stadiul construcţiei locului de cazare şi 
al serviciilor care îl fac complet operaţional 
(conectarea la gaz, electricitate, apă şi 
telefon);

(a) stadiul construcţiei bunului mobil sau 
imobil şi al serviciilor care îl fac complet 
operaţional (conectarea la gaz, electricitate, 
apă şi telefon);
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Justificare

Brings the text into line with Amendment 26.

Amendamentul 72
Anexa II litera (b)

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

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

Justificare

Brings the text into line with Amendment 26.

Amendamentul 73
Anexa II litera (d)

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

(d) garanţiile privind finalizarea 
construcţiei bunului mobil sau imobil sau 
garanţiile privind rambursarea oricăror 
plăţi efectuate în cazul în care construcţia 
nu este terminată şi, după caz, condiţiile de 
aplicare a garanţiilor respective.

Justificare

Brings the text into line with Amendment 26.

Amendamentul 74
Anexa III litera (a)

(a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv 
informaţiile specifice referitoare la 
statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părţilor, precum şi data şi 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea şi locul oficial de 
desfăşurare a activităţii părţilor 
responsabile cu predarea bunului mobil 
sau imobil, cu furnizarea produselor şi 
serviciilor turistice sau aferente la care 
consumatorul are acces în urma 
contractului principal;
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Justificare

It is necessary for the consumer to understand with whom he is contracting and who in the 
end will deliver the discounts.

Amendamentul 75
Anexa III litera (b)

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

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

Justificare

Brings the text into line with Amendment 37.

Amendamentul 76
Anexa III litera (ca) (nouă)

(ca) o descriere adecvată şi corectă a 
bunului mobil sau imobil disponibil 
pentru rezervările ulterioare, o estimare şi 
garanţie a reducerii, precum şi perioadele 
de timp în care acesta este disponibil;

Justificare

Since long-term holiday products often claim to have access to quite an extensive portfolio of 
accommodation and to airline carriers it is necessary for the consumer to understand exactly 
who the providers are. In addition, consumers need to understand the nature of the 
relationship between the long-term holiday products traders and their suppliers (whether it is 
a firm dedicated to B-to-B contracts or just a standard contract renewable every year, which 
would mean movable or immovable property and/or flights that could be deleted from the 
portfolio).

Amendamentul 77
Anexa III litera (da) (nouă)

(da) după caz, natura exactă a reducerii 
(reducerilor) disponibile, o comparaţie 
faţă de preţul integral al bunului mobil 
sau imobil respectiv, al produselor sau 
serviciilor turistice sau al oricăror 
produse sau servicii aferente;
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Justificare

The Commission's proposal excludes substantial material information which is needed by the 
consumer for the purpose of making an informed purchase decision. This includes, especially 
when discounts are being offered, the exact nature of these discounts in comparison with 
'official/retail' prices.

Amendamentul 78
Anexa III litera (db) (nouă)

(db) o explicaţie a modului în care pot fi 
modificate comisioanele care trebuie 
plătite pentru păstrarea dreptului şi o 
estimare a comisioanelor viitoare;

Justificare

See above Amendment 77.

Amendamentul 79
Anexa III litera (dc) (nouă)

(dc) detalii cu privire la orice alte costuri 
pe care consumatorul se poate aştepta să 
le suporte în urma dreptului său de a avea 
acces la cazare, la produse sau servicii 
turistice sau la orice alte produse sau 
servicii aferente, în funcţie de specificaţii;

Justificare

See above Amendment 77.

Amendamentul 80
Anexa III litera (g)

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

(g) informaţiile privind dreptul de 
retractare din contract şi consecinţele 
retractării; după caz, informaţiile privind 
modalităţile de reziliere a oricăror 
contracte de credit şi a celorlalte contracte 
auxiliare în raport cu contractul principal, 
în cazul retractării din contract, cum ar fi 
mecanismele de rambursare sau alte 
mecanisme de investiţii; informaţiile 
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reziliere a acordului de împrumut şi a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din contract; 
informaţiile referitoare la consecinţele unei 
astfel de retractări;

referitoare la consecinţele unei astfel de 
retractări;

Justificare

Brings the text into line with Amendment 45.

Amendamentul 81
Anexa III litera (j)

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

(j) dacă agentul economic este semnatar 
al unui cod de conduită;

Amendamentul 82
Anexa IV litera (e)

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

(e) informaţiile privind dreptul de 
retractare din contractul de revânzare şi 
consecinţele retractării;

Justificare

Brings the text into line with Amendments 28 and 45.

Amendamentul 83
Anexa IV litera (f)

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

(f) informaţiile privind interdicţia plăţilor 
în avans aşa cum este stabilit în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) 
până la momentul în care vânzarea a avut 
efectiv loc sau până când se pune capăt 
contractului prin alte mijloace;
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Amendamentul 84
Anexa IV litera (h)

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

(h) dacă agentul economic este semnatar 
al unui cod de conduită;

Amendamentul 85
Anexa V litera (c)

(c) descrierea adecvată a bunurilor şi 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 şi a 
dotărilor acestuia;

(c) enumerarea bunurilor incluse în 
sistemul de schimbşi a amplasării acestora; 
în cazul în care contractul se referă la un 
bun mobil, o descriere adecvată a acestuia 
şi a dotărilor;

Justificare

By nature, the exchange does not refer to a specific accommodation. In view of the large 
number of properties (usually in the thousands) that are affiliated to an exchange system, it 
would be unreasonable to require exchange traders to provide a description of all properties 
at the time of the initial membership contract. Thus, a simple listing of resorts and their 
location, as well as a reference to, for example a Website, where more detailed information of 
these resorts can be found is a better tool for consumers.

Amendamentul 86
Anexa V litera (e)

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

(e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
participarea la sistemul de schimb şi 
pentru tranzacţiile de schimb individuale;

Justificare

In the Commission's proposal, the text appears to be more suited to the services provided by 
timeshare or long term holiday product traders. Information requirements that may be 
suitable for timeshare contracts are not appropriate for the services that are typically 
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provided by exchange traders. Exchange businesses should be required to produce 
information specific to their business.

Exchange guest should not be responsible for the payment of a management/maintenance fee 
as this payment is made by the consumer who owns the timeshare interest made available for 
exchange.

Amendamentul 87
Anexa V litera (h)

(h) explicaţiile privind funcţionarea 
sistemului de schimb; posibilităţile şi 
modalităţile de schimb, numărul de locuri 
de sejur disponibile şi al participanţilor la 
sistemul de schimb, precum şi exemplele 
de posibilităţi concrete de schimb;

(h) explicaţiile privind funcţionarea 
sistemului de schimb; posibilităţile şi 
modalităţile de schimb, numărul de locuri 
de sejur disponibile şi al participanţilor la 
sistemul de schimb;

Justificare

Providing a set of examples to consumers could potentially mislead a consumer into thinking 
that he will always have access to the accommodation described in the example. The 
exchange trader cannot guarantee the fulfillment of specific exchange requests as the 
availability of exchange accommodation depends on what other exchange consumers 
relinquish on exchange. Exchanges also depend on factors including the period of time, the 
size of the unit, the quality rating of the accommodation being requested versus the one being 
relinquished and how far in advance the reservation is made.

Amendamentul 88
Anexa V litera (i)

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

(i) informaţiile privind rezilierea automată 
a contractului de schimb în cazul 
retractării consumatorului din contractul 
principal în timpul perioadei de retractare;
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Justificare

Termination of the exchange contract must take place if the consumer exercises his right of 
withdrawal of the purchase contract for the timeshare interest. This information must be 
included by exchange traders in their contracts. A separate withdrawal period for the 
exchange contract is unnecessary and confusing to the consumer.

Amendamentul 89
Anexa V litera (j)

(j) informaţiile privind interdicţia plăţilor 
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);

eliminat

Amendamentul 90
Anexa V litera (k)

(k) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare şi 
modalităţile trimiterii;

eliminat

Amendamentul 91
Anexa V litera (l)

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

(l) dacă agentul economic este semnatar 
al unui cod de conduită;



PR\699743RO.doc 41/42 PE398.606v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

The adoption of Directive 94/47/EC and the development of self-regulation by the industry 
have resulted in a significant decline in the number of complaints relating to traditional 
timeshare.

However, since the adoption of Directive 94/47/EC, new long-term holiday products have 
been developed quickly, partly to circumvent the legislation. This has led to numerous 
complaints by consumers as the high level of consumer protection granted by the timeshare 
directive does not apply to these new products and gives the traditional timeshare industry a 
bad reputation.

In 2002 the European Parliament adopted a resolution asking the Commission to come 
forward with a proposal to solve the problems relating to such new products. After a 
consultation process and an impact assessment the Commission released a proposal for the 
revision of Directive 94/47/EC in June 2007. This proposal also includes long term holiday 
products, thus guaranteeing a high level of protection for consumers.

Some problems currently faced by consumers will also be partially tackled by existing and 
new EU legislation, in particular the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29/EC).
However this directive has not been transposed or correctly implemented by some Member 
States. Moreover the current review of the Consumer Acquis envisages creating a horizontal 
instrument which should set general provisions with regard to consumer protection. Ideally 
the revision of Directive 94/47/EC should be undertaken after the adoption of a horizontal 
instrument. However the Commission decided that the urgent nature of the problems faced by 
consumers made it impossible to wait until a horizontal instrument is in place.
Notwithstanding the review of the Consumer Acquis, full harmonisation should be pursued in 
the revision of Directive 94/47/EC.

Timeshare
The timeshare industry has benefited greatly from Directive 94/47/EC and self regulation;
most rogue traders are no longer active in the sector. Therefore it is essential to make a clear 
distinction between the traditional timeshare industry on one hand and the new long term 
holiday product industry on the other hand.

Long term holiday products
Most consumer complaints are related to these new holiday products, such as holiday discount 
clubs. Therefore there is a strong need for regulating this sector, to give consumers a high 
level of protection as well as to put a stop to the damaged reputation of legitimate businesses.

Regulation
By its very nature the timeshare industry deals mostly with cross border cases. Therefore, full 
harmonisation is essential. The rapporteur proposes to change the legal basis of this directive 
into a regulation in order to maximise the clarity towards consumers and traders throughout 
the European Union.

Check-list
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This directive provides consumers with a high level of protection. In order to give the 
consumers a clear and brief overview of the most important information the rapporteur 
proposes to create a check-list based on standard forms.

Relation with international private law
Some problems faced by consumers can be tackled if consumers have the right to go to court 
in their country of residence. Therefore the competent judge should be the judge in the 
country of residence of the consumer applying the law of the Member State where the 
contract was signed.

Registration system
The rapporteur proposes to set up a European registration system. This will benefit both 
consumers and the litigable operators. Such a system should be organised and enforced by the 
industry itself, with the support of the Commission. It should provide a guarantee fund for 
consumers in case a company goes bankrupt.
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