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Amendamentul 213
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

Or.fr

Amendamentul 214
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Referirea 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

hotărând în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 251 din tratat3,

hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară,

Or.fr

Amendamentul 215
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 
neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă. Prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă norme standard 
privind aspectele comune și să renunțe la 

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 
neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă.
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abordarea armonizării minime adoptată 
în directivele anterioare conform cărora 
statele membre puteau menține sau 
adopta norme mai stricte la nivel național.

Or.fr

Amendamentul 216
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 
neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă norme standard privind 
aspectele comune și să renunțe la 
abordarea armonizării minime adoptată 
în directivele anterioare conform cărora 
statele membre puteau menține sau 
adopta norme mai stricte la nivel național.

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 
neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă norme standard privind 
aspectele comune, permițând în același 
timp statelor membre să mențină sau să 
adopte norme mai stricte la nivel național 
care să ofere un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 217
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 

(2) Directivele respective au fost revizuite 
în funcție de experiența acumulată, în 
vederea simplificării și a actualizării 
normelor aplicabile, înlăturând 
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neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă norme standard privind 
aspectele comune și să renunțe la 
abordarea armonizării minime adoptată 
în directivele anterioare conform cărora 
statele membre puteau menține sau 
adopta norme mai stricte la nivel național.

neconcordanțele și lacunele nedorite din 
cadrul acestor norme. Revizuirea a 
demonstrat faptul că este adecvat să se 
înlocuiască cele patru directive cu prezenta 
directivă. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă norme standard privind 
aspectele comune, permițând în același 
timp statelor membre să mențină sau să 
adopte norme mai stricte la nivel național 
care să ofere un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 218
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 153 
alineatul (1) și alineatul (3) litera (a) din 
tratat, Comunitatea trebuie să contribuie la 
atingerea unui nivel înalt de protecție a 
consumatorilor prin măsurile pe care le 
adoptă în temeiul articolului 95 din tratat.

(3) În conformitate cu articolul 169 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea trebuie să contribuie 
la atingerea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor prin măsurile pe care le 
adoptă în temeiul articolului 114 din tratat.

Or.fr

Amendamentul 219
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu se aplică 
serviciilor care intră sub incidența 
propunerii de Directivă a Parlamentului 
European și Consiliului privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
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medicale transfrontaliere (COM(2008)414 
final).

Or.de

Justificare

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher 
geschäftsmassig gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind 
überwiegend freiberufliche Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, 
Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen 
auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des Europäischen Parlaments and des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab.  Nach 
diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten 
und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme 
grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner 
weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Amendamentul 220
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 14 
alineatul (2) din tratat, piața internă 
cuprinde o zonă fără frontiere interne în 
care se asigură libera circulație a mărfurilor 
și serviciilor și libertatea de stabilire. 
Armonizarea anumitor aspecte referitoare 
la legislația în materie de contracte cu 
consumatorii este necesară pentru 
promovarea unei piețe interne reale a 
consumatorilor care să mențină un 
echilibru între nivelul ridicat al protecției 
consumatorilor și competitivitatea 
întreprinderilor, asigurând în același timp 
respectarea principiului subsidiarității.

(4) În conformitate cu articolul 26 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, piața internă cuprinde o zonă 
fără frontiere interne în care se asigură 
libera circulație a mărfurilor și serviciilor și 
libertatea de stabilire. Armonizarea 
anumitor aspecte referitoare la legislația în 
materie de contracte cu consumatorii este 
necesară pentru promovarea unei piețe 
interne reale a consumatorilor care să 
mențină un echilibru între nivelul ridicat al 
protecției consumatorilor și 
competitivitatea întreprinderilor, asigurând 
în același timp respectarea principiului 
subsidiarității.
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Or.fr

Amendamentul 221
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 14 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde o zonă 
fără frontiere interne în care se asigură 
libera circulație a mărfurilor și serviciilor și 
libertatea de stabilire. Armonizarea 
anumitor aspecte referitoare la legislația 
în materie de contracte cu consumatorii 
este necesară pentru promovarea unei 
piețe interne reale a consumatorilor care 
să mențină un echilibru între nivelul 
ridicat al protecției consumatorilor și 
competitivitatea întreprinderilor, 
asigurând în același timp respectarea 
principiului subsidiarității.

(4) În conformitate cu articolul 14 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde o zonă 
fără frontiere interne în care se asigură 
libera circulație a mărfurilor și serviciilor și 
libertatea de stabilire.

Or.en

Amendamentul 222
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a garanta un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor și a crește 
astfel încrederea consumatorilor și 
activitatea pe piața internă, prezenta 
directivă prevede o armonizare minimă, 
cu excepția dispozițiilor indicate ca fiind 
armonizate complet.

Or.en
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Justificare

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one 
single set of standards throughout the EU as many rules of national general contract 
law would have to be changed and consumer law cannot be artificially separated 
from general contract law.  Full harmonisation will not automatically increase 
consumer confidence if it results in the abrogation of previously existing higher levels 
of consumer protection currently provided for by some Member States.  Therefore, a 
mixed approach is necessary where derogations from the principle of minimum 
harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Amendamentul 223
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Potențialul transfrontalier al 
vânzărilor la distanță, care ar trebui să fie 
unul dintre principalele rezultate concrete 
ale pieței interne, nu este utilizat de deplin 
de către consumatori. În comparație cu 
creșterea semnificativă din ultimii ani a 
vânzărilor naționale la distanță, creșterea 
vânzărilor transfrontaliere la distanță a 
fost limitată. Această discrepanță este 
remarcabilă în mod deosebit în cazul 
vânzărilor prin internet, pentru care 
există un potențial ridicat de creștere 
viitoare. Potențialul transfrontalier al 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale (vânzările directe) este 
restricționat de anumiți factori printre 
care diferitele norme naționale de 
protecție a consumatorilor impuse 
întreprinderilor cu activitate în acest 
sector. În comparație cu creșterea din 
ultimii ani a vânzărilor directe naționale, 
în mod special în sectorul serviciilor (de 
exemplu, al utilităților), numărul 
consumatorilor care utilizează acest 
mijloc pentru a efectua achiziții 
transfrontaliere a rămas scăzut. Ca 
răspuns la creșterea oportunităților de 

eliminat
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afaceri în multe state membre, 
întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv 
întreprinzătorii individuali) sau agenții 
din cadrul societăților care efectuează 
vânzări directe ar trebui să fie tentați să 
caute oportunități de afaceri în alte state 
membre, în special în regiunile de 
frontieră. Prin urmare, armonizarea 
completă a informațiilor destinate 
consumatorilor și a drepturilor de 
retragere din contractele la distanță și 
cele negociate în afara spațiilor 
comerciale va contribui la o mai bună 
funcționare a pieței interne a bunurilor și 
serviciilor ce ajung direct de la 
producător la consumator.

Or.en

Amendamentul 224
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Potențialul transfrontalier al vânzărilor 
la distanță, care ar trebui să fie unul dintre
principalele rezultate concrete ale pieței 
interne, nu este utilizat de deplin de către 
consumatori. În comparație cu creșterea 
semnificativă din ultimii ani a vânzărilor 
naționale la distanță, creșterea vânzărilor 
transfrontaliere la distanță a fost limitată. 
Această discrepanță este remarcabilă în 
mod deosebit în cazul vânzărilor prin 
internet, pentru care există un potențial 
ridicat de creștere viitoare. Potențialul 
transfrontalier al contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale (vânzările 
directe) este restricționat de anumiți factori 
printre care diferitele norme naționale de 
protecție a consumatorilor impuse 
întreprinderilor cu activitate în acest sector. 
În comparație cu creșterea din ultimii ani a 

(5) Potențialul transfrontalier al vânzărilor 
la distanță, care ar trebui să fie unul dintre 
principalele rezultate concrete ale pieței 
interne, nu este utilizat de deplin. În 
comparație cu creșterea semnificativă din 
ultimii ani a vânzărilor naționale la 
distanță, creșterea vânzărilor 
transfrontaliere la distanță a fost limitată. 
Această discrepanță este remarcabilă în 
mod deosebit în cazul vânzărilor prin 
internet, pentru care există un potențial 
ridicat de creștere viitoare. Potențialul 
transfrontalier al contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale (vânzările 
directe) este restricționat de anumiți factori 
printre care diferitele norme naționale de 
protecție a consumatorilor impuse 
întreprinderilor cu activitate în acest sector. 
În comparație cu creșterea din ultimii ani a 
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vânzărilor directe naționale, în mod special
în sectorul serviciilor (de exemplu, al 
utilităților), numărul consumatorilor care 
utilizează acest mijloc pentru a efectua 
achiziții transfrontaliere a rămas scăzut. Ca 
răspuns la creșterea oportunităților de 
afaceri în multe state membre, 
întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv 
întreprinzătorii individuali) sau agenții din 
cadrul societăților care efectuează vânzări 
directe ar trebui să fie tentați să caute 
oportunități de afaceri în alte state membre, 
în special în regiunile de frontieră. Prin 
urmare, armonizarea completă a
informațiilor destinate consumatorilor și a
drepturilor de retragere din contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale va contribui la o mai bună 
funcționare a pieței interne a bunurilor și 
serviciilor ce ajung direct de la producător 
la consumator.

vânzărilor directe naționale, în mod special 
în sectorul serviciilor (de exemplu, al 
utilităților), numărul consumatorilor care 
utilizează acest mijloc pentru a efectua 
achiziții transfrontaliere a rămas scăzut. Ca 
răspuns la creșterea oportunităților de 
afaceri în multe state membre, 
întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv 
întreprinzătorii individuali) sau agenții din 
cadrul societăților care efectuează vânzări 
directe ar trebui să fie tentați să caute 
oportunități de afaceri în alte state membre, 
în special în regiunile de frontieră. Prin 
urmare, armonizarea completă a anumitor 
aspecte ale informațiilor destinate 
consumatorilor și ale drepturilor de 
retragere din contractele la distanță și cele 
negociate în afara spațiilor comerciale va 
contribui la atingerea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor și la o mai bună 
funcționare a pieței interne a bunurilor și 
serviciilor ce ajung direct de la producător 
la consumator.

Or.fr

Amendamentul 225
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Legislațiile statelor membre în materie 
de contracte cu consumatorii prezintă 
diferențe semnificative care pot genera 
denaturări grave ale concurenței și 
obstacole în calea bunei funcționări a 
pieței interne. Legislația comunitară 
actuală în materie de contracte cu 
consumatorii încheiate la distanță sau în 
afara spațiilor comerciale, precum și cea 
referitoare la bunurile de consum și 
garanții și legislația în materie de clauze 
contractuale abuzive stabilesc standarde 

eliminat
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minime de armonizare a legislației, 
permițând statelor membre să mențină 
sau să introducă măsuri mai stringente, 
care asigură un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor pe teritoriul 
acestora. În plus, multe aspecte sunt 
reglementate în mod neconsecvent în 
cuprinsul directivelor sau au fost lăsate 
nerezolvate. Aceste probleme au fost 
abordate în mod diferit de statele membre. 
În consecință, dispozițiile interne de 
punere în aplicare a directivelor privind 
legislația în materie de contracte cu 
consumatorii prezintă divergențe 
considerabile.

Or.en

Amendamentul 226
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Legislațiile statelor membre în materie 
de contracte cu consumatorii prezintă 
diferențe semnificative care pot genera 
denaturări grave ale concurenței și 
obstacole în calea bunei funcționări a 
pieței interne. Legislația comunitară 
actuală în materie de contracte cu 
consumatorii încheiate la distanță sau în 
afara spațiilor comerciale, precum și cea 
referitoare la bunurile de consum și 
garanții și legislația în materie de clauze 
contractuale abuzive stabilesc standarde 
minime de armonizare a legislației, 
permițând statelor membre să mențină 
sau să introducă măsuri mai stringente, 
care asigură un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor pe teritoriul 
acestora. În plus, multe aspecte sunt 
reglementate în mod neconsecvent în 
cuprinsul directivelor sau au fost lăsate 

eliminat
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nerezolvate. Aceste probleme au fost 
abordate în mod diferit de statele membre. 
În consecință, dispozițiile interne de 
punere în aplicare a directivelor privind 
legislația în materie de contracte cu 
consumatorii prezintă divergențe 
considerabile.

Or.fr

Amendamentul 227
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Legislațiile statelor membre în materie 
de contracte cu consumatorii prezintă 
diferențe semnificative care pot genera 
denaturări grave ale concurenței și 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Legislația comunitară actuală în 
materie de contracte cu consumatorii 
încheiate la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale, precum și cea referitoare la 
bunurile de consum și garanții și legislația 
în materie de clauze contractuale abuzive 
stabilesc standarde minime de armonizare a 
legislației, permițând statelor membre să 
mențină sau să introducă măsuri mai 
stringente, care asigură un nivel mai ridicat 
de protecție a consumatorilor pe teritoriul 
acestora. În plus, multe aspecte sunt 
reglementate în mod neconsecvent în 
cuprinsul directivelor sau au fost lăsate 
nerezolvate. Aceste probleme au fost 
abordate în mod diferit de statele membre. 
În consecință, dispozițiile interne de punere 
în aplicare a directivelor privind legislația 
în materie de contracte cu consumatorii 
prezintă divergențe considerabile.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or.de
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Amendamentul 228
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aceste divergențe creează bariere 
interne semnificative în cadrul pieței 
interne, care afectează întreprinderile și 
consumatorii. Acestea cresc costurile de 
conformare suportate de întreprinderile 
care doresc să înceapă să efectueze 
vânzări transfrontaliere de bunuri sau 
servicii. De asemenea, fragmentarea 
scade încrederea consumatorului în piața 
internă. Efectul negativ asupra încrederii 
consumatorului este sporit de nivelul 
inegal de protecție a consumatorilor 
asigurat în întreaga Comunitate. Această 
problemă este deosebit de acută având în 
vedere evoluția recentă a pieței.

eliminat

Or.en

Amendamentul 229
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aceste divergențe creează bariere 
interne semnificative în cadrul pieței 
interne, care afectează întreprinderile și 
consumatorii. Acestea cresc costurile de 
conformare suportate de întreprinderile 
care doresc să înceapă să efectueze vânzări 
transfrontaliere de bunuri sau servicii. De 
asemenea, fragmentarea scade încrederea 
consumatorului în piața internă. Efectul 
negativ asupra încrederii consumatorului 
este sporit de nivelul inegal de protecție a 
consumatorilor asigurat în întreaga 
Comunitate. Această problemă este 

(7) Anumite diferențe în legislația statelor 
membre în materie de contracte încheiate 
cu consumatorii, în special contracte 
încheiate la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale, creează bariere interne 
semnificative în cadrul pieței interne, care 
afectează întreprinderile și consumatorii. 
Acestea cresc costurile de conformare 
suportate de întreprinderile care doresc să
înceapă să efectueze vânzări 
transfrontaliere de bunuri sau servicii. De 
asemenea, fragmentarea 
necorespunzătoare scade încrederea 
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deosebit de acută având în vedere evoluția 
recentă a pieței.

consumatorilor în piața internă.

Or.fr

Amendamentul 230
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aceste divergențe creează bariere 
interne semnificative în cadrul pieței 
interne, care afectează întreprinderile și 
consumatorii. Acestea cresc costurile de 
conformare suportate de întreprinderile 
care doresc să înceapă să efectueze vânzări 
transfrontaliere de bunuri sau servicii. De 
asemenea, fragmentarea scade încrederea 
consumatorului în piața internă. Efectul 
negativ asupra încrederii consumatorului
este sporit de nivelul inegal de protecție a 
consumatorilor asigurat în întreaga 
Comunitate. Această problemă este 
deosebit de acută având în vedere evoluția 
recentă a pieței.

(7) Aceste diferențe creează bariere interne 
semnificative în cadrul pieței interne, care 
afectează întreprinderile și consumatorii. 
Acestea cresc costurile de conformare 
suportate de întreprinderile care doresc să 
înceapă să efectueze vânzări 
transfrontaliere de bunuri sau servicii. De 
asemenea, fragmentarea scade încrederea 
consumatorilor în piața internă. Efectul 
negativ asupra încrederii consumatorilor
este sporit de nivelul inegal de protecție a 
consumatorilor asigurat în întreaga 
Comunitate. Această problemă este 
deosebit de acută având în vedere evoluția 
recentă a pieței și totodată progresele 
realizate pe piața online, în ceea ce 
privește, de exemplu, procesele de 
descărcare și transmisie pe internet.

Or.en

Amendamentul 231
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Armonizarea completă a unor aspecte 
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât 

eliminat
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pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi. Atât consumatorii, cât și 
întreprinderile vor putea, astfel, să se 
sprijine pe un cadru de reglementare 
unic, bazat pe concepte juridice clar 
definite, care să reglementeze anumite 
aspecte ale contractelor încheiate între 
comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina 
barierele care își au originea în 
fragmentarea normelor și se va realiza 
piața internă în acest domeniu. Aceste 
bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate.

Or.en

Amendamentul 232
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Armonizarea completă a unor aspecte 
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât 
pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi. Atât consumatorii, cât și 
întreprinderile vor putea, astfel, să se 
sprijine pe un cadru de reglementare 
unic, bazat pe concepte juridice clar 
definite, care să reglementeze anumite 
aspecte ale contractelor încheiate între 
comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina 
barierele care își au originea în 
fragmentarea normelor și se va realiza 
piața internă în acest domeniu. Aceste 
bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 

eliminat
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beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate.

Or.en

Amendamentul 233
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Armonizarea completă a unor aspecte 
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât pentru 
consumatori, cât și pentru întreprinderi. 
Atât consumatorii, cât și întreprinderile vor 
putea, astfel, să se sprijine pe un cadru de 
reglementare unic, bazat pe concepte 
juridice clar definite, care să reglementeze 
anumite aspecte ale contractelor încheiate 
între comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina 
barierele care își au originea în 
fragmentarea normelor și se va realiza 
piața internă în acest domeniu. Aceste 
bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate.

(8) În lipsa altor prevederi și în 
conformitate cu articolul 169 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
măsurile stabilite în prezenta directivă nu 
împiedică statele membre să mențină sau 
să introducă măsuri mai stricte în vederea 
asigurării unui nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor. Cu toate 
acestea, armonizarea completă a unor 
aspecte-cheie de reglementare este 
justificată în cazul contractelor la distanță 
și al celor negociate în afara spațiilor 
comerciale pentru a asigura un cadru 
coerent de protecție a consumatorilor pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene și a 
crește în mod semnificativ securitatea
juridică, atât pentru consumatori, cât și 
pentru întreprinderi. În domeniile care 
urmează a fi armonizate, atât 
consumatorii, cât și întreprinderile vor 
putea, astfel, să se bazeze pe un cadru de 
reglementare mai clar, întemeiat pe 
concepte juridice bine definite, care să 
reglementeze anumite aspecte ale 
contractelor la distanță și ale celor 
negociate în afara spațiilor comerciale
între comercianți și consumatori în cadrul 
Uniunii.

Or.fr
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Amendamentul 234
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Armonizarea completă a unor aspecte 
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât pentru 
consumatori, cât și pentru întreprinderi. 
Atât consumatorii, cât și întreprinderile vor 
putea, astfel, să se sprijine pe un cadru de 
reglementare unic, bazat pe concepte 
juridice clar definite, care să reglementeze 
anumite aspecte ale contractelor încheiate 
între comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina
barierele care își au originea în 
fragmentarea normelor și se va realiza
piața internă în acest domeniu. Aceste 
bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate.

(8) În lipsa altor prevederi și în 
conformitate cu articolul 159 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, măsurile 
stabilite în prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă noi prevederi care să 
îmbunătățească protecția consumatorilor. 
Cu toate acestea, armonizarea completă a 
unor aspecte-cheie de reglementare este 
justificată pentru a garanta un cadru unic 
de reglementare pentru protecția 
consumatorilor și pentru a crește în mod 
semnificativ securitatea juridică, atât 
pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi în cazul tranzacțiilor 
transfrontaliere. În acest caz, atât 
consumatorii, cât și întreprinderile vor 
putea, astfel, să se bazeze pe un cadru de 
reglementare unic, întemeiat pe concepte 
juridice clar definite, care să reglementeze 
anumite aspecte ale contractelor încheiate 
între comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Astfel, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Uniune. În plus, prin 
instituirea unor norme uniforme la 
nivelul Uniunii, se elimină barierele care 
își au originea în fragmentarea 
disproporționată a normelor și se 
realizează piața internă în acest domeniu.

Or.en

Amendamentul 235
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Armonizarea completă a unor aspecte 
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât pentru 
consumatori, cât și pentru întreprinderi. 
Atât consumatorii, cât și întreprinderile vor 
putea, astfel, să se sprijine pe un cadru de 
reglementare unic, bazat pe concepte 
juridice clar definite, care să reglementeze 
anumite aspecte ale contractelor încheiate 
între comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina 
barierele care își au originea în 
fragmentarea normelor și se va realiza 
piața internă în acest domeniu. Aceste 
bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate.

(8) Armonizarea completă a unor aspecte-
cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ securitatea juridică, atât 
pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi. Atât consumatorii, cât și 
întreprinderile vor putea, astfel, să se 
bazeze pe un cadru de reglementare unic, 
întemeiat pe concepte juridice clar definite, 
care să reglementeze anumite aspecte ale 
contractelor încheiate între comercianți și 
consumatori în cadrul Comunității. Prin 
urmare, se vor elimina barierele care își au 
originea în fragmentarea normelor și se va 
realiza piața internă în acest domeniu. 
Aceste bariere pot fi eliminate numai prin 
stabilirea unor norme uniforme la nivel 
comunitar. În plus, consumatorii vor 
beneficia de un nivel comun ridicat de 
protecție în întreaga Comunitate. Cu toate 
acestea, aspectele de reglementare privesc 
numai contractele încheiate între 
comercianți și consumatori. De aceea, 
printre altele, contractele de muncă, 
contractele privind drepturile de 
succesiune, contractele de drept familial 
și contractele privind înființarea și 
organizarea societăților sau acordurile de 
parteneriat ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

Or.en

Amendamentul 236
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Noua definiție a consumatorului ar 
trebui să includă situațiile în care un 
consumator achiziționează un bun sau 
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contractează un serviciu în parte în 
scopuri personale, în parte în scopuri 
profesionale (scop mixt). 
Multe state membre au optat pentru 
aplicarea normelor privind protecția 
consumatorilor în cazul altor persoane 
sau entități, precum ONG-urile, 
întreprinderile nou înființate sau micile 
întreprinderi, care se află într-o poziție 
similară consumatorilor în materie de 
putere de negociere sau expertiză. Prin 
urmare, este necesar să se permită statelor 
membre să mențină sau să extindă 
normele de protecție la alte persoane 
fizice sau juridice care nu sunt 
consumatori.
Din ce în ce mai multe bunuri sunt 
achiziționate sau descărcate într-un 
format digital necorporal. Este, așadar, 
necesar să se includă bunurile 
necorporale în definiția „bunurilor”. 
Acest lucru va garanta un nivel uniform 
de protecție a consumatorilor, atât atunci 
când achiziționează bunuri online, cât și 
offline.
Definiția bunurilor ar trebui să includă 
apa, gazul și electricitatea. Includerea 
acestor sectoare în domeniul de aplicare 
al prezentei directive este necesară în 
contextul în care monopolurile publice 
tradiționale sunt desființate, iar actorii 
din sectorul privat se implică în aceste 
sectoare de activitate.

Or.en

Amendamentul 237
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Noua definiție a consumatorului ar 
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trebui să includă situațiile în care un 
consumator achiziționează un bun sau 
contractează un serviciu în parte în 
scopuri personale, în parte în scopuri 
profesionale (scop mixt). 
Multe state membre au optat pentru 
aplicarea normelor privind protecția 
consumatorilor în cazul altor persoane 
sau entități, precum ONG-urile, 
întreprinderile nou înființate sau micile 
întreprinderi, care se află într-o poziție 
similară consumatorilor în materie de 
putere de negociere sau expertiză. Prin 
urmare, este necesar să se permită statelor 
membre să mențină sau să extindă 
normele de protecție la alte persoane 
fizice sau juridice care nu sunt 
consumatori.

Or.en

Amendamentul 238
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 8b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În prezent din ce în ce mai multe 
bunuri sunt achiziționate sau descărcate 
într-un format digital necorporal. Este, 
așadar, necesar să se includă bunurile 
necorporale în definiția „bunurilor”. 
Acest lucru va garanta un nivel uniform 
de protecție a consumatorilor, atât atunci 
când achiziționează bunuri online, cât și 
offline.

Or.en
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Amendamentul 239
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 8c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Definiția bunurilor ar trebui să 
includă apa, gazul și electricitatea. 
Includerea acestor sectoare în domeniul 
de aplicare al prezentei directive este 
necesară în contextul în care 
monopolurile publice tradiționale sunt 
desființate, iar actorii din sectorul privat 
se implică în aceste sectoare de activitate.

Or.en

Amendamentul 240
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Domeniul care face obiectul 
armonizării în prezenta directivă ar trebui 
să includă anumite aspecte legate de 
contractele între comercianți și 
consumatori. Acestea sunt norme privind 
informațiile care trebuie să fie furnizate 
înaintea încheierii contractului și pe durata 
desfășurării acestuia, dreptul de retragere 
din contractele încheiate la distanță sau în 
afara spațiilor comerciale, drepturile 
consumatorilor care sunt specifice 
contractelor de vânzare și clauzele 
contractuale abuzive din contractele cu 
consumatorii.

(9) Domeniul care face obiectul 
armonizării în prezenta directivă ar trebui 
să includă anumite aspecte legate de 
contractele între comercianți și 
consumatori. Este vorba despre normele
privind informațiile care trebuie să fie 
furnizate atât înaintea încheierii 
contractelor la distanță și a celor 
negociate în afara spațiilor comerciale, 
cât și pe durata desfășurării acestora, 
dreptul de retragere din contractele 
încheiate la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale, drepturile consumatorilor care 
sunt specifice contractelor de vânzare și 
clauzele contractuale abuzive din 
contractele cu consumatorii; anumite 
drepturi ale consumatorilor care sunt 
specifice contractelor de vânzare și
anumite dispoziții legate de clauzele 
contractuale abuzive din contractele cu 
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consumatorii trebuie, de asemenea, 
armonizate.

Or.fr

Amendamentul 241
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Furnizarea de informații 
precontractuale în spațiile comerciale nu 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive, având în vedere că statele 
membre își păstrează dreptul de a menține 
sau introduce dispoziții naționale privind 
informațiile oferite consumatorilor la 
punctele de vânzare referitoare, printre 
altele, la:
– principalele caracteristici ale bunurilor 
sau serviciilor;
– prețul bunurilor sau serviciilor;
– condițiile de vânzare sau de prestare de 
servicii; precum și
– limitele responsabilității comerciantului.

Or.fr

Justificare

Prezentul amendament clarifică consecințele faptului că, în capitolele II și III, se 
pune accentul pe informațiile destinate consumatorilor și pe dreptul de retragere în 
cazul contractelor la distanță sau al celor negociate în afara spațiilor comerciale. 

Amendamentul 242
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Legislația comunitară actuală în 
materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din 
acest motiv, dispozițiile din prezenta 
directivă reglementează contractele 
referitoare la serviciile financiare numai 
în măsura în care acest lucru este necesar 
în vederea eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

eliminat

Or.en

Amendamentul 243
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Legislația comunitară actuală în 
materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, dispozițiile din prezenta directivă 
reglementează contractele referitoare la 
serviciile financiare numai în măsura în 
care acest lucru este necesar în vederea 
eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

(11) Deși legislația comunitară actuală în 
materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor,
consumatorii din domeniul serviciilor
financiare ar trebui să beneficieze de 
măsurile prevăzute în prezenta directivă în 
măsura în care acest lucru este necesar în 
vederea eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

Or.en

Amendamentul 244
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Legislația comunitară actuală în (11) Legislația comunitară actuală în 
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materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, dispozițiile din prezenta directivă 
reglementează contractele referitoare la 
serviciile financiare numai în măsura în 
care acest lucru este necesar în vederea 
eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, prezenta directivă se aplică 
serviciilor financiare numai în măsura în 
care fac obiectul unor clauze contractuale 
abuzive.

Or.de

Amendamentul 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Legislația comunitară actuală în 
materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, dispozițiile din prezenta directivă 
reglementează contractele referitoare la 
serviciile financiare numai în măsura în 
care acest lucru este necesar în vederea 
eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

(11) Legislația actuală a Uniunii în materie 
de diverse contracte sau sectoare speciale, 
precum serviciile financiare și pachetele 
de servicii pentru călătorii, conține 
numeroase norme privind protecția 
consumatorilor. Din acest motiv, prezenta 
directivă se aplică acestor sectoare fără ca 
acest fapt să aducă atingere prevederilor 
din legislația Uniunii în vigoare.

Or.fr

Justificare

Serviciile financiare nu reprezintă singurul sector reglementat de norme legislative 
specifice ale Uniunii care privesc anumite aspecte ale protecției consumatorilor. 
Directiva privind drepturile consumatorilor trebuie, așadar, să se aplice acestor 
sectoare speciale fără ca acest lucru să aducă atingere normelor stabilite la nivelul 
Uniunii Europene.
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Amendamentul 246
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Legislația comunitară actuală în 
materie de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, dispozițiile din prezenta directivă 
reglementează contractele referitoare la 
serviciile financiare numai în măsura în 
care acest lucru este necesar în vederea 
eliminării lacunelor din cadrul 
reglementărilor.

(11) Legislația actuală a Uniunii în materie 
de servicii financiare destinate 
consumatorilor conține numeroase norme 
privind protecția consumatorilor. Din acest 
motiv, dispozițiile din prezenta directivă 
reglementează contractele referitoare la 
serviciile financiare numai în ceea ce 
privește clauzele abuzive din astfel de 
contracte încheiate cu consumatorii și 
permit aplicarea unor norme naționale 
mai stricte în acest domeniu.

Or.en

Amendamentul 247
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor din 
legislația statelor membre referitoare la 
achiziționarea de bunuri imobile și la 
garanțiile asupra unor bunuri imobile sau 
la crearea sau transferul de drepturi in 
rem asupra unor bunuri imobile. Acest 
fapt include acordurile legate de astfel de 
acte juridice, precum vânzarea unor 
bunuri imobile care urmează să fie 
construite sau contractele de cumpărare 
în rate.

Or.en
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Justificare

Propunerea de directivă exclude pe bună dreptate vânzarea de bunuri imobile din 
domeniul său de aplicare pentru a evita intervențiile asupra legislației naționale 
privind drepturile de proprietate [articolul 20 alineatul (1) litera (a)]. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie clar că această excludere din domeniul de aplicare este 
valabilă și în cazul contractelor legate în mod inseparabil de vânzarea de bunuri 
imobile, dat fiind faptul că contractele cu scop mixt vor fi reglementate în principiu 
de prezenta directivă.

Amendamentul 248
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 11b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Uniunea Europeană ar trebui să 
urmărească elaborarea unei Carte 
europene a drepturilor consumatorilor în 
domeniul serviciilor financiare. Această 
cartă ar trebui să unifice și să simplifice 
toate prevederile în vigoare. Aceasta ar 
trebuie să specifice drepturile 
consumatorilor, precum accesul la 
informații, administrarea și gestionarea 
propriului dosar financiar, consilierea 
adecvată și educația în domeniul 
protecției consumatorilor. În plus, ar 
trebui promovată incluziunea financiară, 
ar trebui incorporate cele mai bune 
practici ale statelor membre, ar trebui 
facilitate acțiunile colective în 
despăgubire și ar trebui încurajată 
participarea părților interesate. Mai mult, 
un raport anual ar trebui să evalueze 
progresele înregistrate în realizarea 
măsurilor urmărite în cartă.

Or.en
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Amendamentul 249
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) În cazul unei suprapuneri între 
prezenta directivă și Directivele 
2006/123/CE sau 2000/31/CE ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului, prezenta directivă ar trebui să 
prevaleze.

Or.en

Amendamentul 250
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11d) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu există 
dispoziții specifice care să aibă același 
obiectiv, caracter sau efect în alte acte 
legislative ale Uniunii în vigoare sau 
viitoare, precum cele din domeniul 
transporturilor sau al aprovizionării cu 
energie. Dispozițiile corespunzătoare ale 
prezentei directive nu ar trebui, prin 
urmare, să se aplice în domeniile 
reglementate de astfel de dispoziții 
specifice.

Or.en

Amendamentul 251
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11 e (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11e) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze posibilitatea statelor membre de a 
adopta sau menține dispoziții naționale în 
conformitate cu alte acte legislative de 
armonizare minimă ale Uniunii.

Or.en

Amendamentul 252
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 11f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11f) „Consumator” înseamnă orice 
persoană fizică care, în cadrul 
contractelor reglementate de prezenta 
directivă, acționează în scopuri care se 
încadrează în principal în afara activității 
sale comerciale, industriale, artizanale 
sau profesionale. Statele membre pot 
menține sau extinde domeniul de aplicare 
al normelor din prezenta directivă la 
persoane juridice sau fizice care nu sunt 
„consumatori” în sensul frazei anterioare, 
ca, de exemplu, ONG-uri, întreprinderi 
nou înființate etc.

Or.en

Amendamentul 253
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 11g (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11g) „Bun” înseamnă orice obiect 
corporal sau necorporal, inclusiv apa, 
gazul și electricitatea, cu excepția 
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bunurilor vândute prin executare silită 
sau altfel, prin autoritatea legii.

Or.en

Amendamentul 254
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 11h (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11h) „Comerciant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau orice altă 
persoană care acționează în numele 
comerciantului sau pentru acesta, 
indiferent dacă se află în proprietate 
publică sau privată, care, în cadrul 
contractelor reglementate de prezenta 
directivă, acționează în scopuri legate de 
activitatea sa comercială, industrială, 
artizanală sau profesională, indiferent 
dacă această persoană intenționează sau 
nu să obțină profit în cursul activității 
sale.

Or.en

Amendamentul 255
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 11i (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11i) Bunurile digitale transmise 
consumatorului în format digital, în cazul 
în care consumatorul obține posibilitatea 
de a le utiliza permanent sau într-un mod 
similar cu posesia efectivă a unui bun, cu 
posibilitatea de a le stoca în calculatorul 
său, ar trebui să fie tratate ca bunuri în 
sensul punerii în aplicare a dispozițiilor 
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aplicabile contractelor de vânzare. 
Formatul în care un produs este prezentat 
sau achiziționat nu ar trebui să conteze 
din punctul de vedere al protecției 
consumatorilor, iar consumatorii ar 
trebui să fie protejați în egală măsură 
online și offline.

Or.en

Amendamentul 256
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 11j (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11j) Prezenta directivă nu afectează 
prevede rile statelor membre privind 
cumpărarea și achiziționarea de bunuri 
imobile sau crearea sau transferul 
drepturilor de proprietate. Aceasta 
include, de asemenea, acordurile legate de 
astfel de acte juridice, în special 
contractele pentru achizițiile de la un 
dezvoltator de bunuri imobile sau 
contractele de leasing.

Or.de

Amendamentul 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 11k (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11k) Prezenta directivă nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor din 
legislația statelor membre referitoare la 
achiziționarea de bunuri imobile și la 
garanțiile asupra unor bunuri imobile sau 
la crearea sau transferul de drepturi 
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asupra unor bunuri imobile. Acest fapt 
include acordurile legate de astfel de acte 
juridice, precum vânzarea unor bunuri 
imobile care urmează să fie construite sau 
contractele de cumpărare în rate.

Or.en

Amendamentul 258
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 11l (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11l) Prezenta directivă nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor din legislația statelor 
membre referitoare la achiziționarea de 
bunuri imobile și la garanțiile asupra 
unor bunuri imobile sau la crearea sau 
transferul de drepturi in rem asupra unor 
bunuri imobile. Acest fapt include 
acordurile legate de astfel de acte juridice, 
precum vânzarea unor bunuri imobile 
care urmează să fie construite sau 
contractele de cumpărare în rate.

Or.en

Justificare

Propunerea de directivă exclude pe bună dreptate vânzarea de bunuri imobile din 
domeniul său de aplicare pentru a evita intervențiile asupra legislației naționale 
privind drepturile de proprietate [articolul 20 alineatul (1) litera (a)]. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie clar că această excludere din domeniul de aplicare este 
valabilă și în cazul contractelor legate în mod inseparabil de vânzarea de bunuri 
imobile, dat fiind faptul că contractele cu scop mixt vor fi reglementate în principiu 
de prezenta directivă.

Amendamentul 259
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Noua definiție a contractului la 
distanță ar trebui să se aplice în toate 
cazurile în care sunt încheiate contracte de 
vânzare și contracte de prestări de servicii 
prin utilizarea unuia sau a mai multor 
mijloace de comunicare la distanță (cum ar 
fi comanda prin e-mail, internet, telefon 
sau fax). Astfel, se vor putea asigura 
condiții echitabile tuturor comercianților 
care efectuează vânzări la distanță. De 
asemenea, în acest mod ar trebui să se 
îmbunătățească nivelul de siguranță
juridică în comparație cu definiția actuală 
care solicită administrarea de către 
comerciant, până la încheierea contractului, 
a unui regim organizat de vânzare la
distanță.

(12) Noua definiție a contractului la 
distanță ar trebui să se aplice în toate 
cazurile în care sunt încheiate contracte de 
vânzare și contracte de prestări de servicii 
fără prezența fizică simultană a părților,
prin utilizarea unuia sau a mai multor 
mijloace de comunicare la distanță (cum ar 
fi comanda prin e-mail, internet, telefon 
sau fax). Astfel, se vor putea asigura 
condiții echitabile tuturor comercianților 
care efectuează vânzări la distanță. De 
asemenea, în acest mod ar trebui să se 
îmbunătățească nivelul de securitate
juridică în comparație cu definiția actuală 
care solicită administrarea de către 
comerciant, până la încheierea contractului, 
a unui regim organizat de vânzare la 
distanță.

Or.fr

Amendamentul 260
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Piețele europene cunosc o tendință 
de creștere a conținutului digital online, 
în timp ce un număr din ce în ce mai 
mare de noi produse reprezintă combinații 
profund integrate de produse fizice, 
conținut și servicii digitale; de aceea, ar 
trebui să fie clar că bunurile reglementate 
de prezenta directivă includ, de asemenea, 
produse digitale (precum produsele 
descărcate de pe internet și programele 
informatice), atunci când consumatorii 
achiziționează un drept de utilizare 
permanentă a acestor produse sau o 
formă de utilizare comparabilă cu posesia 
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efectivă a unor bunuri. 

Or.fr

Amendamentul 261
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Jocurile de noroc, inclusiv loteriile 
și pariurile, ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, având în vedere caracterul 
foarte specific al acestor activități, din 
cauza căruia ar trebui să se permită 
statelor membre să introducă măsuri noi 
sau mai stricte de protecție a 
consumatorilor.

Or.de

Justificare

În conformitate cu jurisprudența CJ în domeniul jocurilor de noroc, statele membre 
au dreptul de a stabili nivelul de protecție pentru cetățenii lor și de a introduce norme 
specifice de protecție a consumatorilor. Parlamentul European (Rezoluția din 9 
martie 2009) și Consiliul (actuala dezbatere în cadrul Grupului de lucru privind 
protecția consumatorilor) au împărtășit întotdeauna această poziție.

Amendamentul 262
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Jocurile de noroc, inclusiv loteriile 
și pariurile, ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, având în vedere caracterul 
foarte specific al acestor activități, care 
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implică aplicarea de către statele membre 
a unor măsuri noi sau mai stricte de 
protecție a consumatorilor, care nu 
urmăresc realizarea pieței interne.

Or.en

Amendamentul 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Jocurile de noroc, inclusiv loteriile 
și pariurile, ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, având în vedere caracterul 
foarte specific al acestor activități, care 
implică aplicarea de către statele membre 
a unor măsuri noi sau mai stricte de 
protecție a consumatorilor.

Or.en

Justificare

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from 
the risks that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of 
Justice of the EU confirms that "Member States can define in detail the level of 
protection", "in accordance with their traditions and cultures". The Commision 
proposal generally applies to gambling and betting services and aiming at a 
maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would prevent 
Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection 
provisions they deem appropriate in this area.

Amendamentul 264
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Jocurile de noroc, inclusiv loteriile 
și pariurile, ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, având în vedere caracterul 
foarte specific al acestor activități, care 
implică aplicarea de către statele membre 
a unor măsuri noi sau mai stricte de 
protecție a consumatorilor, care nu 
urmăresc realizarea pieței interne.

Or.en

Justificare

Statele membre au adoptat dispoziții de drept intern pentru protecția consumatorilor 
de riscurile asociate jocurilor de noroc. Includerea jocurilor de noroc în domeniul de 
aplicare al prezentei directive ar împiedica menținerea sau adoptarea de către statele 
membre a unor dispoziții pe care le consideră necesare în domeniul protecției 
consumatorilor.

Amendamentul 265
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Condițiile specifice în care a fost 
făcută o comandă sau în care s-a negociat 
contractul nu ar trebui să fie relevante în 
cadrul definiției contractelor la distanță.

 În cazul în care comerciantul efectuează 
ocazional vânzări la distanță sau
utilizează un regim organizat de vânzare la 
distanță administrat de o parte terță - cum 
ar fi o platformă on-line - acest fapt nu ar 
trebui să constituie un motiv de a-i priva pe 
consumatori de protecția la care au dreptul.
În mod asemănător, o tranzacție 

(13) Condițiile specifice în care s-a 
organizat un regim de vânzare la distanță
nu ar trebui să fie relevante în cadrul 
definiției contractelor la distanță. În cazul 
în care comerciantul utilizează un regim 
organizat de vânzare la distanță administrat 
de o parte terță - cum ar fi o platformă 
online - acest fapt nu ar trebui să constituie 
un motiv de a-i priva pe consumatori de 
protecția la care au dreptul.
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negociată față în față de comerciant și de 
consumator în afara spațiului comercial 
ar trebui să reprezinte un contract la 
distanță, în cazul în care contractul a fost 
încheiat numai prin utilizarea unor 
mijloace de comunicare la distanță 
precum internet sau telefon. Pentru 
comercianți, o definiție mai simplă a 
contractului la distanță ar trebui să 
sporească gradul de siguranță juridică și 
să îi protejeze de concurența neloială.

Or.de

Justificare

Nu ar trebui să fie vorba numai despre încheierea contractului fără prezența 
simultană a părților și cu utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la 
distanță, ci și de absența consilierii personale înainte de încheierea contractului. 
Contractele sunt adesea încheiate fără prezența simultană a părților și cu utilizarea  
mijloacelor de comunicare la distanță, în special de IMM-urile din sectorul 
comercial.

Amendamentul 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Condițiile specifice în care a fost 
făcută o comandă sau în care s-a negociat 
contractul nu ar trebui să fie relevante în 
cadrul definiției contractelor la distanță. În 
cazul în care comerciantul efectuează 
ocazional vânzări la distanță sau utilizează
un regim organizat de vânzare la distanță 
administrat de o parte terță - cum ar fi o 
platformă on-line - acest fapt nu ar trebui 
să constituie un motiv de a-i priva pe 
consumatori de protecția la care au dreptul. 
În mod asemănător, o tranzacție negociată 
față în față de comerciant și de consumator 
în afara spațiului comercial ar trebui să 
reprezinte un contract la distanță, în cazul 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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în care contractul a fost încheiat numai prin 
utilizarea unor mijloace de comunicare la 
distanță precum internet sau telefon. Pentru 
comercianți, o definiție mai simplă a 
contractului la distanță ar trebui să 
sporească gradul de siguranță juridică și să 
îi protejeze de concurența neloială.

Or.de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 267
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. Contractele încheiate în 
afara spațiului comercial al comerciantului 
sunt caracterizate de faptul că
consumatorii nu sunt pregătiți pentru 
negocierea contractelor și sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita comerciantului. În 
plus, pentru a împiedica eludarea normelor 
în cazul tranzacțiilor efectuate în afara 
spațiilor comerciale, un contract negociat, 
de exemplu, la domiciliul consumatorului,
dar încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial.

Cu toate acestea, contractele care, în 
conformitate cu dispozițiile din statele 
membre, sunt autentificate de către un 
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funcționar public, nu reprezintă o situație 
în care consumatorul este supus unei 
presiuni psihologice excepționale. Aceste 
contracte nu sunt. așadar, considerate 
drept contracte negociate în afara 
spațiilor comerciale sau contracte la 
distanță în sensul prezentei directive.

Or.en

Justificare

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature 
of the psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her 
guard are essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion 
of ‘business premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the 
latter would in many Member States also apply to contracts which, due to the 
participation of a public official in the conclusion procedure, already ensure that the 
objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a 
hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, are 
fully fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial 
and to provide detailed information for the parties comprehensively guarantees that 
the consumer will only conclude a contract after due reflection and in full awareness 
of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the 
scope of the directive in order not to encroach on the national systems of legal justice 
of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds to the EC 
acquis.

Amendamentul 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii se află temporar 
într-o situație specială, care se deosebește 
de experiența într-un magazin, de 
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comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

exemplu, din punct de vedere psihologic și 
în ceea ce privește posibilitățile de a 
compara produsele și prețurile, indiferent 
dacă consumatorii au solicitat sau nu vizita 
comerciantului. În plus, pentru a împiedica
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial. Cu toate acestea, contractele în 
care costurile suportate de consumatori 
nu depășesc 20 de euro nu sunt incluse în 
definiția anterioară, astfel încât 
comercianții stradali, spre exemplu, ale 
căror bunuri sunt furnizate imediat, să nu 
fie supuși unor obligații excesive de 
informare. Dreptul de retragere este, de 
asemenea, nenecesar în astfel de cazuri, 
având în vedere că implicațiile unor 
asemenea tranzacții pot fi imediat 
înțelese.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 3.

Amendamentul 269
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. O vizită nesolicitată la 
domiciliu sau la locul de muncă îl poate 
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presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

surprinde pe consumator și îl poate 
supune unei presiuni psihologice de a 
cumpăra. În plus, în astfel de 
circumstanțe, consumatorul nu are 
posibilitatea de a compara prețul sau 
calitatea cu cele ale altor produse. Toți 
acești factori nu sunt prezenți în cazul 
unui contract încheiat într-un magazin 
sau atunci când consumatorul a urmărit 
încheierea contractului. Prin urmare, 
normele speciale de protecție nu ar trebui 
să se aplice nici în aceste cazuri (de 
exemplu, când consumatorul i-a solicitat 
comerciantului să efectueze o vizită la 
domiciliu). În plus, pentru a împiedica
eludarea normelor, contractele care se 
materializează după ce consumatorii sunt 
abordați în afara spațiilor comerciale (de 
exemplu, pe stradă), dar care sunt 
încheiate într-un magazin sau contractele 
care au fost încheiate în cursul unei vizite 
în scopuri publicitare ar trebui 
considerate drept contracte negociate în 
afara spațiului comercial.

Or.de

Justificare

O excepție de la principiile fundamentale din dreptul contractual, și anume, obligația 
de a adera la un contract, materializată sub forma dreptului de retragere, este 
convingătoare doar atunci când există o justificare specifică, așa cum poate fi cazul 
atunci când consumatorii sunt luați prin surprindere, de exemplu de vizita 
nesolicitată a unui comerciant la domiciliu. Consumatorii nu sunt luați prin
surprindere atunci când au solicitat ei înșiși vizita comerciantului.

Amendamentul 270
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
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încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, adică într-un context 
necomercial, consumatorii ar putea fi 
confruntați cu o situație neașteptată în 
cazul unei abordări comerciale, indiferent 
dacă au solicitat-o sau nu. În plus, pentru a 
împiedica eludarea normelor în cazul 
tranzacțiilor efectuate în afara spațiilor 
comerciale, un contract negociat, de 
exemplu, la domiciliul consumatorului, dar 
încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial.

Or.it

Amendamentul 271
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, adică într-un context 
necomercial, consumatorii ar putea fi 
confruntați cu o situație neașteptată în 
cazul unei abordări comerciale, indiferent 
dacă au solicitat-o sau nu. În plus, pentru a 
împiedica eludarea normelor în cazul 
tranzacțiilor efectuate în afara spațiilor 
comerciale, un contract negociat, de 
exemplu, la domiciliul consumatorului, dar 
încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
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spațiului comercial.

Or.it

Amendamentul 272
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. Contractele încheiate în 
afara spațiilor comerciale sunt 
caracterizate de faptul că consumatorii 
sunt nepregătiți pentru negocierile 
contractuale și se află temporar într-o 
situație specială atât din punct de vedere 
psihologic, cât în ceea ce privește 
comparația cu alte produse și prețuri,
indiferent dacă au solicitat sau nu vizita 
comerciantului. În plus, pentru a împiedica
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

Or.fr

Amendamentul 273
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 14 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a împiedica
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, în cazul unei 
vizite nesolicitate a comerciantului, dar 
încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial.

Or.en

Amendamentul 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita 
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita 
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
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contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

Contractele autentificate de un funcționar 
public în conformitate cu legislația 
națională a unui stat membru nu 
constituie situații neobișnuite din punct de 
vedere psihologic. Aceste contracte nu 
trebuie considerate drept contracte la 
distanță sau contracte negociate în afara 
spațiilor comerciale în sensul prezentei 
directive.

Or.fr

Justificare

Implicarea unui funcționar public care este obligat prin lege să dea dovadă de 
imparțialitate și să ofere părților informații juridice detaliate asigură un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor și le permite acestora să ia o decizie în cunoștință de 
cauză, în lipsa oricărei presiuni psihologice. Este, prin urmare, nejustificat să se 
includă acest tip de contract în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 275
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. Contractele încheiate în 
afara spațiului comercial al comerciantului 
sunt caracterizate de faptul că
consumatorii nu sunt pregătiți pentru 
negocierea contractelor și sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
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efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

solicitat sau nu vizita comerciantului. În 
plus, pentru a împiedica eludarea normelor 
în cazul tranzacțiilor efectuate în afara 
spațiilor comerciale, un contract negociat, 
de exemplu, la domiciliul consumatorului,
dar încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial. În schimb, aceste 
condiții psihologice dificile nu se aplică 
atunci când contractele sunt certificate 
apelând la serviciile unui funcționar 
public în conformitate cu normele statului 
membru. Astfel de contracte nu sunt, prin 
urmare, considerate nici contracte 
negociate în afara spațiilor comerciale, 
nici contracte la distanță în sensul 
prezentei directive. 

Or.de

Amendamentul 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea
comerciantului. În plus, pentru a evita
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului, dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului, în urma unei vizite 
nesolicitate a comerciantului. Pentru a 
împiedica eludarea normelor în cazul 
tranzacțiilor efectuate în afara spațiilor 
comerciale, un contract negociat, de 
exemplu, la domiciliul consumatorului, dar 
încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial. Contractele care, în 
conformitate cu prevederile statelor 
membre, sunt autentificate de un 
funcționar public nu sunt considerate 
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drept contracte negociate în afara 
spațiilor comerciale sau contracte la 
distanță în sensul prezentei directive.

Or.en

Amendamentul 277
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a evita creare unor obstacole 
disproporționate în calea tranzacțiilor 
comerciale, contractele încheiate în mod 
normal în afara spațiilor comerciale sau 
situațiile în care întreprinderea, prin 
natura sa, nu operează în spații 
comerciale permanente ar trebui excluse, 
în cazul în care tranzacția dintre cele 
două părți se efectuează imediat, iar plata 
nu depășește valoare de 50 de euro, ca, de 
exemplu, în cazul vânzătorilor ambulanți 
de alimente și băuturi din cadrul 
evenimentelor sportive și activităților de 
recreere, al contractelor cu lucrătorii din 
parcuri de distracție plătiți pe loc, al 
vânzătorilor ambulanți de flori sau al 
tururilor de vizitare a obiectivelor turistice 
cu diverse mijloace de transport. 

Or.de

Justificare

Trimiterea la contractele negociate în afara spațiilor comerciale mai degrabă decât 
la vizitele la domiciliu sau la locul de muncă, așa cum sunt prevăzute în Directiva 
privind vânzările la domiciliul clientului, în prezent în vigoare, extinde într-o mare 
măsură domeniul de aplicare pentru a include tranzacțiile zilnice pentru 
microîntreprinderi, în cazul cărora nu au existat probleme până acum. Este necesară 
o derogare flexibilă în concordanță cu Small Business Act.
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Amendamentul 278
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. 
Tarabele din piață și standurile comerciale 
din târguri ar trebui considerate drept spații 
comerciale cu toate că pot fi utilizate 
numai temporar de comerciant. Alte 
localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care 
comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile 
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 
locuințele particulare sau locurile de muncă 
– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine,
camioane sau taxiuri) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. Ar 
trebui, de asemenea, incluse 
transporturile publice. Tarabele din piață 
și standurile comerciale din târguri ar 
trebui considerate drept spații comerciale 
cu toate că pot fi utilizate numai temporar 
de comerciant. Alte localuri care sunt 
închiriate numai pentru perioade scurte de 
timp și în care comerciantul nu își 
desfășoară activitatea în mod constant 
(precum hotelurile, restaurantele, centrele 
de conferințe, sălile de cinema închiriate de 
comercianții care nu își desfășoară 
activitatea în mod constant în localurile 
respective) nu ar trebui să fie considerate 
drept spații comerciale. În mod 
asemănător, toate spațiile publice –
inclusiv mijloacele de transport public sau 
localurile publice și locuințele particulare 
sau locurile de muncă – nu ar trebui să fie 
considerate drept spații comerciale.

Or.en

Amendamentul 279
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 

(15) (Nu privește versiunea în limba 
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prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. 
Tarabele din piață și standurile comerciale 
din târguri ar trebui considerate drept spații 
comerciale cu toate că pot fi utilizate 
numai temporar de comerciant. Alte 
localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care 
comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile 
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 
locuințele particulare sau locurile de muncă 
– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.

română.)

Or.de

Amendamentul 280
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. 
Tarabele din piață și standurile comerciale 
din târguri ar trebui considerate drept 
spații comerciale cu toate că pot fi utilizate 
numai temporar de comerciant. Alte 
localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care 

(15) „Spațiu comercial” înseamnă orice 
unitate imobilă sau mobilă de vânzare cu 
amănuntul, inclusiv unitățile de vânzare 
sezonieră cu amănuntul, în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
permanență. Tarabele din piață și 
standurile comerciale din târguri nu ar 
trebui considerate drept spații comerciale 
cu toate că pot fi utilizate numai temporar 
de comerciant. Alte localuri care sunt 
închiriate numai pentru perioade scurte de 
timp și în care comerciantul nu își 
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comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile 
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 
locuințele particulare sau locurile de muncă 
– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.

desfășoară activitatea în mod constant 
(precum hotelurile, restaurantele, centrele 
de conferințe, sălile de cinema închiriate de 
comercianții care nu își desfășoară 
activitatea în mod constant în localurile 
respective) nu ar trebui să fie considerate 
drept spații comerciale. În mod 
asemănător, toate spațiile publice –
inclusiv mijloacele de transport public sau 
localurile publice și locuințele particulare 
sau locurile de muncă – nu ar trebui să fie 
considerate drept spații comerciale.

Or.en

Amendamentul 281
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. 
Tarabele din piață și standurile comerciale 
din târguri ar trebui considerate drept 
spații comerciale cu toate că pot fi utilizate 
numai temporar de comerciant. Alte 
localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care 
comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile 
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine,
taxiuri sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. 
Tarabele din piață ar trebui considerate 
drept spații comerciale cu toate că pot fi 
utilizate numai temporar de comerciant. 
Alte localuri care sunt închiriate numai 
pentru perioade scurte de timp și în care 
comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile 
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 
locuințele particulare sau locurile de muncă 
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locuințele particulare sau locurile de muncă 
– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.

– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.

Or.fr

Justificare

Taxiurile intră în definiția spațiilor comerciale mobile și pot fi incluse printre 
exemple. În ceea ce privește standurile comerciale din târguri, este vorba despre 
asigurarea coerenței cu amendamentul depus privind definiția spațiului comercial.

Amendamentul 282
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale.
Tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri ar trebui 
considerate drept spații comerciale cu 
toate că pot fi utilizate numai temporar de 
comerciant. Alte localuri care sunt 
închiriate numai pentru perioade scurte de 
timp și în care comerciantul nu își 
desfășoară activitatea în mod constant 
(precum hotelurile, restaurantele, centrele 
de conferințe, sălile de cinema închiriate de 
comercianții care nu își desfășoară 
activitatea în mod constant în localurile 
respective) nu ar trebui să fie considerate 
drept spații comerciale. În mod 
asemănător, toate spațiile publice –
inclusiv mijloacele de transport public sau 
localurile publice și locuințele particulare 
sau locurile de muncă – nu ar trebui să fie 
considerate drept spații comerciale.

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă 
localurile, indiferent sub ce formă se 
prezintă acestea (de exemplu, magazine 
sau camioane) care sunt utilizate de 
comerciant drept loc permanent de 
desfășurare a activității comerciale. Alte 
localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care 
comerciantul nu își desfășoară activitatea 
în mod constant (precum hotelurile, 
restaurantele, centrele de conferințe, sălile
de cinema închiriate de comercianții care 
nu își desfășoară activitatea în mod 
constant în localurile respective) nu ar 
trebui să fie considerate drept spații 
comerciale. În mod asemănător, toate 
spațiile publice – inclusiv mijloacele de 
transport public sau localurile publice și 
locuințele particulare sau locurile de muncă 
– nu ar trebui să fie considerate drept spații 
comerciale.
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Or.en

Amendamentul 283
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Bunurile digitale transmise 
consumatorilor în format digital, în cazul 
în care consumatorii obțin posibilitatea de 
utilizare permanentă, ar trebui 
considerate drept bunuri în scopul 
aplicării dispozițiilor privind contractele 
de vânzare.

Or.en

Amendamentul 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special toate comunicările 
făcute în scris, în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 
calculatorului pe care se stochează e-
mailurile sau un fișier în format pdf. Orice 
comunicare prin mijloace electronice care 
asigură o înregistrare durabilă este 
echivalentă cu o comunicare „în scris”.

Or.de

Justificare

E-mailurile ar trebui considerate ca fiind adecvate pentru reproducerea durabilă a 
comunicărilor în scris (în format text). Acest lucru ar trebui să fie clar în definiție 
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pentru a garanta că prezenta directivă este în pas cu tehnologiile moderne și practica 
obișnuită. Altfel, informațiile ar putea fi transmise doar utilizând CD-ROM-urile, 
DVD-urile sau stick-urile de memorie USB și echipamentele similare. Aceasta ar veni 
în contradicție cu practica obișnuită, în care informațiile sunt transmise adeseori prin 
e-mail, precum și pe hârtie.

Amendamentul 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, 
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 
computerului pe care se stochează mail-ul 
electronic sau un fișier în format pdf.

(16) Suporturile durabile ar trebui să 
includă în special hârtia, stick-urile de 
memorie USB, CD-ROM-urile, DVD-
urile, cardurile de memorie și discurile 
dure ale calculatoarelor pe care se 
stochează e-mailuri sau date salvate într-
un format care nu poate fi modificat. Site-
urile internet ca atare nu ar trebui să fie 
considerate drept suporturi durabile.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 4.

Amendamentul 286
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 

(16) Suporturile durabile ar trebui să 
includă în special hârtia, stick-urile de 
memorie USB, CD-ROM-urile, DVD-
urile, cardurile de memorie și discurile 
dure ale calculatoarelor pe care se 
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computerului pe care se stochează mail-ul 
electronic sau un fișier în format pdf.

stochează e-mailuri sau date salvate într-
un format care nu poate fi modificat. Site-
urile internet ca atare nu ar trebui să fie 
considerate drept suporturi durabile. 
Orice comunicare prin mijloace 
electronice care asigură o înregistrare 
durabilă este echivalentă cu o comunicare 
„în scris”.

Or.de

Justificare

Definiția expresiei „în scris” ține seama de faptul că, în practică, informațiile sunt 
trimise adeseori prin e-mail, precum și pe hârtie.  Această abordare este consecventă 
cu cea utilizată în ceea ce privește acordurile privind competența judiciară la 
articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. 

Amendamentul 287
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 
computerului pe care se stochează mail-ul 
electronic sau un fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe hârtie, 
stick-urile de memorie USB, CD-ROM-
urile, DVD-urile, cardurile de memorie și 
discurile dure ale calculatoarelor pe care 
se stochează e-mailuri sau fișiere într-un
format care nu poate fi modificat. Site-
urile internet nu ar trebui considerate 
drept suporturi durabile, decât dacă 
îndeplinesc criteriile de mai sus.

Or.it

Amendamentul 288
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau 
un fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă documentele specifice pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discurile dure ale 
calculatoarelor pe care se stochează 
mesaje sau fișiere într-un format care nu 
poate fi modificat. E-mailurile, site-urile 
internet și mesajele de tip SMS și MMS 
pot fi considerate drept suporturi durabile 
atunci când conținutul comunicării dintre 
comerciant și consumator poate fi salvat 
de către părți.

Or.it

Justificare

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti 
web di Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ 
porterebbe alla conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano 
essere fornite via posta. Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto 
in vista dell’obbligo a fornire informazioni prima della conclusione del contratto. Si 
tratta di un problema anche per il consumatore, che si troverebbe costretto a 
informare il commerciante tramite un supporto durevole, qualora non desideri 
ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, preferira’ infatti usare una 
e-mail in buona parte dei casi.

Amendamentul 289
Frank Engel

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie și diferitele modalități de stocare 
de date în masă (precum stick-urile de 
memorie USB, CD-ROM-urile, DVD-
urile, cardurile de memorie și discurile 
dure ale calculatoarelor) pe care se 
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fișier în format pdf. stochează e-mailuri sau date în mod 
interschimbabil.

Or.fr

Amendamentul 290
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 
computerului pe care se stochează mail-ul 
electronic sau un fișier în format pdf.

(16) Suporturile durabile ar trebui să 
includă în special hârtia, stick-urile de 
memorie USB, CD-ROM-urile, DVD-
urile, cardurile de memorie și discurile 
dure ale calculatoarelor pe care se 
stochează e-mailuri, site-uri internet sau 
fișiere.

Or.en

Amendamentul 291
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează, pentru consultare 
ulterioară, e-mailuri sau fișiere salvate 
într-un format care nu poate fi modificat.

Or.en



AM\836026RO.doc 56/261 PE450.954v01-00

RO

Amendamentul 292
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al calculatorului pe 
care se stochează, pentru consultare 
ulterioară, e-mailuri sau fișiere salvate 
într-un format care nu poate fi modificat.
Site-urile internet ca atare nu ar trebui 
considerate drept suporturi durabile, 
decât dacă îndeplinesc criteriile 
menționate mai sus.

Or.en

Justificare

Pentru a garanta că prezenta directivă ține pasul cu progresele tehnologice, ar trebui 
să se facă trimitere la sustenabilitatea suporturilor durabile pentru consultare 
ulterioară fără modificare, care să permită informațiilor să fie stocate în siguranță 
atât în folosul consumatorilor, cât și al comercianților.

Amendamentul 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al calculatorului pe 
care se stochează, pentru consultare 
ulterioară, e-mailuri sau fișiere salvate 
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într-un format care nu poate fi modificat.
Site-urile internet ca atare nu ar trebui 
considerate drept suporturi durabile, 
decât dacă îndeplinesc criteriile 
menționate mai sus.

Or.en

Justificare

Definiția suportului durabil ar trebui să țină pasul cu progresele tehnologice și să 
permită stocarea în siguranță a informațiilor atât în folosul consumatorilor, cât și al 
comercianților. Armonizare completă.

Amendamentul 294
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al calculatorului pe 
care se stochează e-mailuri sau un fișier în 
format pdf. Pentru a respecta politica unei 
mai bune legiferări și pentru a oferi o 
soluție adecvată privind sarcina probei în 
cazul unor litigii, e-mailurile intră, de 
asemenea, în domeniul de aplicare al 
acestei definiții.

Or.en

Amendamentul 295
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al computerului pe 
care se stochează mail-ul electronic sau un 
fișier în format pdf.

(16) Definiția unui suport durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe suport 
de hârtie, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de 
memorie și discul dur al calculatorului pe 
care se stochează e-mailuri sau un fișier 
electronic în format pdf. Problema duratei 
corespunzătoare de stocare a unui mesaj 
depinde de natura bunului sau a 
serviciului în cauză. Atunci când 
comerciantul sau consumatorul sunt 
obligați să ofere informații pe un suport 
durabil, oferirea de informații pe suport 
durabil ar trebui să se realizeze printr-un 
e-mail adresat în mod corespunzător.

Or.en

Amendamentul 296
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre pot menține sau 
extinde domeniul de aplicare al normelor 
din prezenta directivă la persoane juridice 
sau fizice care nu sunt „consumatori” în 
sensul articolului 2 alineatul (1) ca, de 
exemplu, ONG-urile, întreprinderile nou 
înființate sau IMM-urile.

Or.en

Amendamentul 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara 
Comi

Propunere de directivă
Considerentul 17 



AM\836026RO.doc 59/261 PE450.954v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă 
dreptul de a primi informații înainte de 
încheierea contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de 
a furniza informații în cazul în care 
acestea reies în mod evident din context. 
De exemplu, în cazul unei tranzacții în 
cadrul spațiului comercial, principalele 
caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot 
să reiasă în mod evident din context. În 
cazul tranzacțiilor la distanță sau în afara 
spațiului comercial, comerciantul ar 
trebui întotdeauna să furnizeze 
informațiile referitoare la condițiile de 
plată, livrare, executare și soluționare a 
reclamațiilor, în cazul în care acestea nu 
reies în mod evident din context.

(17) Consumatorilor ar trebui să li se ofere 
informații complete înainte de a se angaja 
să încheie contract la distanță, un 
contract negociat în afara spațiului 
comercial sau o ofertă de contract 
corespunzătoare.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 5.

Amendamentul 298
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de 
a furniza informații în cazul în care 
acestea reies în mod evident din context. 
De exemplu, în cazul unei tranzacții în 
cadrul spațiului comercial, principalele 
caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot 

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului, care să le permită să facă o 
declarație contractuală validă.
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să reiasă în mod evident din context. În 
cazul tranzacțiilor la distanță sau în afara 
spațiului comercial, comerciantul ar 
trebui întotdeauna să furnizeze 
informațiile referitoare la condițiile de 
plată, livrare, executare și soluționare a 
reclamațiilor, în cazul în care acestea nu 
reies în mod evident din context.

Or.en

Amendamentul 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de 
a furniza informații în cazul în care 
acestea reies în mod evident din context. 
De exemplu, în cazul unei tranzacții în 
cadrul spațiului comercial, principalele 
caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot 
să reiasă în mod evident din context. În 
cazul tranzacțiilor la distanță sau în afara 
spațiului comercial, comerciantul ar 
trebui întotdeauna să furnizeze 
informațiile referitoare la condițiile de 
plată, livrare, executare și soluționare a 
reclamațiilor, în cazul în care acestea nu 
reies în mod evident din context.

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații cu mult înainte de 
încheierea contractului.

Or.en

Amendamentul 300
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 17 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de 
a furniza informații în cazul în care 
acestea reies în mod evident din context. 
De exemplu, în cazul unei tranzacții în 
cadrul spațiului comercial, principalele 
caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot 
să reiasă în mod evident din context. În 
cazul tranzacțiilor la distanță sau în afara 
spațiului comercial, comerciantul ar 
trebui întotdeauna să furnizeze 
informațiile referitoare la condițiile de 
plată, livrare, executare și soluționare a 
reclamațiilor, în cazul în care acestea nu 
reies în mod evident din context.

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului.

Or.fr

Amendamentul 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului. Cu toate acestea, comercianții 
nu ar trebui să fie obligați de a furniza
informații în cazul în care acestea reies în 
mod evident din context. De exemplu, în 
cazul unei tranzacții în cadrul spațiului 
comercial, principalele caracteristici ale 
unui produs, identitatea comerciantului și 
condițiile de livrare pot să reiasă în mod 
evident din context. În cazul tranzacțiilor la 
distanță sau în afara spațiului comercial, 
comerciantul ar trebui întotdeauna să 
furnizeze informațiile referitoare la 

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
contractului într-o limbă pe care o înțeleg. 
Cu toate acestea, comercianții nu ar trebui 
să fie obligați să furnizeze informații în 
cazul în care acestea reies în mod evident 
din context, dar ar trebui să fie obligați să 
atragă atenția consumatorilor asupra 
informațiilor respective și să răspundă la 
întrebările acestora sau să ofere 
explicații. De exemplu, în cazul unei 
tranzacții în cadrul spațiului comercial, 
principalele caracteristici ale unui produs, 
identitatea comerciantului și condițiile de 
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condițiile de plată, livrare, executare și 
soluționare a reclamațiilor, în cazul în care 
acestea nu reies în mod evident din 
context.

livrare pot să reiasă în mod evident din 
context. În cazul tranzacțiilor la distanță 
sau în afara spațiului comercial, 
comerciantul ar trebui întotdeauna să 
furnizeze informațiile referitoare la 
condițiile de plată, livrare, executare și 
soluționare a reclamațiilor, în cazul în care 
acestea nu reies în mod evident din 
context.

Or.el

Amendamentul 302
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre ar trebui să acorde 
o atenție deosebită, utilizând 
instrumentele existente și cooperând cu 
instituțiile competente, autoritățile 
naționale, organismele de reglementare și 
organizațiile de protecție a 
consumatorilor, protecției împotriva 
riscului ca tranzacțiile comerciale să fie 
efectuate de întreprinderi prin utilizarea 
internetului ca modalitate de ascundere a 
unor clauze contractuale pe termen lung 
în spatele a ceea ce par a fi conținuturi 
gratuite disponibile pentru descărcare pe 
site-urile lor, în urma înregistrării ca 
utilizator, având în vedere că aceste 
practici subminează în mod semnificativ 
încrederea consumatorilor în piața unică 
a UE.  

Or.it
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Amendamentul 303
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul licitațiilor publice, datorită 
naturii și a tradiției acestei metode de 
vânzare, adjudecătorul poate, în loc să 
comunice adresa geografică și identitatea 
vânzătorului pentru care comercializează 
bunurile, să le înlocuiască cu propriile 
detalii de contact.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 304
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cazul contractelor la distanță, 
cerințele de informare ar trebui să fie 
adaptate pentru a ține cont de 
constrângerile tehnice impuse de anumite 
mijloace de comunicare, precum restricțiile 
privind numărul de caractere care pot fi 
afișate pe ecranul anumitor telefoane 
mobile sau constrângerile legate de timpul 
acordat spoturilor publicitare televizate. În 
acest caz, comerciantul ar trebui să 
respecte un set minim de cerințe de 
informare și să indice consumatorului o 
altă sursă de informații, de exemplu prin 
asigurarea unui număr de telefon la care 
aceștia pot suna gratuit sau a unei legături 
hipertext către o pagină internet a 
comerciantului pe care pot fi accesate în 
mod direct și cu ușurință informațiile 
relevante.

(21) În cazul contractelor la distanță, 
cerințele de informare ar trebui să fie 
adaptate pentru a ține cont de 
constrângerile tehnice impuse de anumite 
mijloace de comunicare, precum restricțiile 
privind numărul de caractere care pot fi 
afișate pe ecranul anumitor telefoane 
mobile sau constrângerile legate de timpul 
acordat spoturilor publicitare televizate. În 
acest caz, comerciantul ar trebui să 
respecte un set minim de cerințe de 
informare și să indice consumatorului o 
altă sursă de informații, de exemplu prin 
asigurarea unui număr de telefon la care 
aceștia pot suna gratuit sau a unei legături 
hipertext către o pagină internet a 
comerciantului pe care pot fi accesate în 
mod direct și cu ușurință toate informațiile 
relevante.
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Or.it

Amendamentul 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cazul contractelor la distanță, 
cerințele de informare ar trebui să fie 
adaptate pentru a ține cont de 
constrângerile tehnice impuse de anumite 
mijloace de comunicare, precum restricțiile 
privind numărul de caractere care pot fi 
afișate pe ecranul anumitor telefoane 
mobile sau constrângerile legate de timpul 
acordat spoturilor publicitare televizate. În 
acest caz, comerciantul ar trebui să 
respecte un set minim de cerințe de 
informare și să indice consumatorului o 
altă sursă de informații, de exemplu prin 
asigurarea unui număr de telefon la care 
aceștia pot suna gratuit sau a unei legături 
hipertext către o pagină internet a 
comerciantului pe care pot fi accesate în 
mod direct și cu ușurință informațiile 
relevante.

(21) În cazul contractelor la distanță, 
cerințele de informare ar trebui să fie 
adaptate pentru a ține cont de 
constrângerile tehnice impuse de anumite 
mijloace de comunicare, precum restricțiile 
privind numărul de caractere care pot fi 
afișate pe ecranul anumitor telefoane 
mobile sau constrângerile legate de timpul 
acordat spoturilor publicitare televizate. În 
acest caz, comerciantul ar trebui să 
respecte un set minim de cerințe de 
informare și să indice consumatorului o 
altă sursă de informații, de exemplu prin 
asigurarea unui număr de telefon la care 
aceștia pot suna gratuit sau a unei legături 
hipertext către o pagină internet a 
comerciantului pe care pot fi accesate în 
mod direct și cu ușurință informațiile 
relevante, clare și într-o limbă pe care 
consumatorul o înțelege.

Or.el

Amendamentul 306
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui, până la 
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de a se retrage din contract, drept care i-ar 
permite să verifice natura și modul de 
funcționare a bunurilor.

încheierea perioadei de returnare, să aibă 
dreptul de a se retrage din contract, drept 
care i-ar permite să verifice natura și 
calitatea bunurilor și dacă acestea 
funcționează în mod corespunzător.

Or.it

Justificare

Există câteva situații în care se poate aplica principiul bunei-credințe (de exemplu, 
polițele de asigurare).Totuși, în astfel de cazuri, acest principiu se aplică fără a fi 
necesară includerea unei referiri la acesta în prezentul text.

Amendamentul 307
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, drept care i-ar 
permite să verifice natura și modul de 
funcționare a bunurilor.

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, drept care i-ar 
permite să verifice natura, calitatea și 
modul de funcționare a bunurilor.

Or.fr

Amendamentul 308
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, drept care i-ar 

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, astfel încât, 
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permite să verifice natura și modul de 
funcționare a bunurilor.

până la expirarea perioadei de retragere, 
acesta să poată verifica natura, calitatea și 
modul de funcționare a bunului.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 7.

Amendamentul 309
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, drept care i-ar 
permite să verifice natura și modul de 
funcționare a bunurilor.

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță și al contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale consumatorul 
nu are posibilitatea de a vedea bunul 
înainte de încheierea contractului, acesta ar 
trebui să aibă dreptul de a se retrage din 
contract, drept care i-ar permite să verifice 
natura și modul de funcționare a bunurilor.

Or.en

Amendamentul 310
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Punctul de pornire pentru perioada 
de reflecție ar trebui să fie corelat cu 
respectarea de către comerciant a 
obligațiilor sale de informare, în caz 
contrar un contract putând persista chiar 
și în cazurile în care consumatorul nu a 
fost informat în mod corespunzător în 
ceea ce privește drepturile sale. Totuși, 
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acest lucru descurajează comerciantul să-
și îndeplinească obligațiile de informare. 
Sistemul ar trebui, de asemenea, să 
permită consumatorului să încerce 
bunurile în cursul perioadei de retragere.

Or.en

Amendamentul 311
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Diferențele actuale în privința duratei 
perioadelor de retragere existente atât între 
statele membre, cât și în cadrul contractelor 
la distanță și al celor negociate în afara 
spațiilor comerciale, creează nesiguranță
juridică și generează costuri de 
conformare. Ar trebui ca aceeași perioadă 
de retragere să se aplice tuturor 
contractelor la distanță și tuturor 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale.

(23) Diferențele actuale în privința duratei 
perioadelor de retragere existente atât între 
statele membre, cât și în cadrul contractelor 
la distanță și al celor negociate în afara 
spațiilor comerciale, creează insecuritate
juridică și generează costuri de 
conformare. Ar trebui ca aceeași perioadă 
de retragere să se aplice tuturor 
contractelor la distanță și tuturor 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale.

În principiu, perioada de retragere ar 
trebui să se încheie la 14 zile după ce s-a 
încheiat contractul. Cu toate acestea, în 
cazul contractelor la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
ar trebui să se încheie la 14 zile după ce 
consumatorul a intrat efectiv în posesia 
bunurilor.

Or.it

Amendamentul 312
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 23 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Diferențele actuale în privința duratei 
perioadelor de retragere existente atât între 
statele membre, cât și în cadrul 
contractelor la distanță și al celor negociate 
în afara spațiilor comerciale, creează 
nesiguranță juridică și generează costuri de 
conformare. Ar trebui ca aceeași perioadă 
de retragere să se aplice tuturor
contractelor la distanță și tuturor
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale.

(23) Diferențele actuale în privința duratei 
perioadelor de retragere existente între 
statele membre, atât în cadrul contractelor 
la distanță, cât și al celor negociate în afara 
spațiilor comerciale, creează nesiguranță 
juridică și generează costuri nenecesare. 
Ar trebui ca aceeași perioadă de retragere 
să se aplice atât contractelor la distanță, cât
și contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale. În principiu, perioada de 
retragere ar trebui să se încheie la 14 zile 
de la data încheierii contractului. Cu toate 
acestea, în cazul contractelor la distanță 
pentru vânzarea de bunuri, perioada de 
retragere ar trebui să se încheie la 14 zile 
după ce consumatorul a intrat efectiv în 
posesia bunurilor.

Or.it

Amendamentul 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Normele privind contractele la 
distanță ar trebui să nu aducă atingere 
dispozițiilor privind încheierea prin 
mijloace electronice a contractelor și 
comenzile prin internet, astfel cum sunt 
stabilite în articolele 9 și 11 din Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societății informaționale, în special ale 
comerțului electronic, pe piața internă 
(„Directiva privind comerțul electronic”).

(25) Normele privind contractele la 
distanță ar trebui să nu aducă atingere 
dispozițiilor privind încheierea prin 
mijloace electronice a contractelor și 
comenzile prin internet, astfel cum sunt 
stabilite în articolele 9 și 11 din Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societății informaționale, în special ale 
comerțului electronic, pe piața internă 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
și, în niciun caz, consumatorii nu ar 
trebui să fie obligați prin contract decât 
dacă au primit toate informațiile 
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prevăzute la articolul 5 din prezenta 
directivă.

Or.el

Amendamentul 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În cazul în care consumatorul 
comandă mai mult de un bun de la același 
comerciant, acesta ar trebui să poată să-și 
exercite dreptul de retragere cu privire la 
fiecare dintre aceste bunuri. În cazul în 
care bunurile sunt livrate separat,
perioada de retragere ar trebui să înceapă 
de la momentul în care consumatorul intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate. În cazul în care un bun este 
livrat în loturi diferite sau sunt livrate 
separat piesele componente ale acestuia, 
perioada de retragere ar trebui să înceapă 
de la momentul în care consumatorul sau 
o parte terță indicată de acesta intră efectiv 
în posesia ultimului lot sau a ultimei părți 
componente.

(26) În cazul în care bunurile sunt 
furnizate în mai multe livrări, perioada de 
retragere ar trebui să înceapă din ziua în 
care consumatorul sau o parte terță, alta 
decât transportatorul, indicată de 
consumator intră efectiv în posesia primei 
livrări parțiale.

Or.de

Amendamentul 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
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afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant 
a obligațiilor contractuale care îi revin să 
fie recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 
încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura securitatea
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de un an.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 9.

Amendamentul 316
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant 
a obligațiilor contractuale care îi revin să 
fie recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 
încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura securitatea
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de șase luni.
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Or.de

Justificare

Începutul stabilit al termenului limită ar prelungi perioada de nesiguranță mult prea 
mult și ar avea ca rezultat perioade de utilizare excesiv de lungi pentru consumator, 
atât în cazul contractelor de prestări de servicii, cât și al celor de vânzare. Acest fapt 
ar conduce, de asemenea, la revocări complexe, în special în cazul serviciilor.

Amendamentul 317
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța 
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant 
a obligațiilor contractuale care îi revin să 
fie recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 
încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul dacă dispune sau 
nu de dreptul de retragere înaintea 
încheierii contractului la distanță sau a 
contractului negociat în afara spațiului 
comercial, perioada de retragere ar trebui 
să fie prelungită cu 12 luni.

Or.fr

Amendamentul 318
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 27 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța 
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant 
a obligațiilor contractuale care îi revin să 
fie recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 
încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită la un 
an.

Or.en

Justificare

Multe state membre prevăd un termen mai lung sau chiar nelimitat în astfel de cazuri. 
De aceea, statelor membre ar trebui să li se permită menținerea sau extinderea 
perioadei minime de un an.

Amendamentul 319
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța 
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită la un 
an. Cu toate acestea, statelor membre ar 
trebui să li se permită menținerea sau 
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condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant 
a obligațiilor contractuale care îi revin să 
fie recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 
încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

extinderea perioadei minime de un an.

Or.en

Amendamentul 320
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Considerentul 28 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori ar trebui să 
simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de exemplu 
cu privire la dimensiunea caracterelor 
tipărite pe acesta.

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori în limbile lor, de 
asemenea limbi oficiale ale UE, ar trebui 
să simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de exemplu 
cu privire la dimensiunea caracterelor 
tipărite pe acesta.

Or.en

Amendamentul 321
Frank Engel

Propunere de directivă
Considerentul 28 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori ar trebui să 
simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de 
exemplu cu privire la dimensiunea 
caracterelor tipărite pe acesta.

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
de retragere standardizat la nivelul 
Uniunii care să fie utilizat de consumatori 
ar trebui să simplifice procesul de retragere 
și să asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul standardizat la nivelul Uniunii, 
de exemplu cu privire la dimensiunea 
caracterelor tipărite pe acesta.

Or.fr

Amendamentul 322
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 28 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori ar trebui să 
simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de 
exemplu cu privire la dimensiunea 
caracterelor tipărite pe acesta.

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular 
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori ar simplifica
procesul de retragere și ar asigura
securitatea juridică.

Or.en
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Amendamentul 323
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Considerentul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Deoarece, conform experienței, mulți 
consumatori și comercianți preferă să 
comunice prin intermediul site-ului internet 
al comerciantului, ar trebui să fie posibilă 
oferirea de către comerciant a opțiunii 
completării de către consumator a unui 
formular electronic de retragere. În acest 
caz, comerciantul ar trebui să transmită 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
primire a formularului.

(29) Deoarece, conform experienței, mulți 
consumatori și comercianți preferă să 
comunice prin intermediul site-ului internet 
al comerciantului, ar trebui să fie posibilă 
oferirea de către comerciant a opțiunii 
completării de către consumator a unui 
formular electronic de retragere. În acest 
caz, comerciantul ar trebui să transmită 
consumatorului prin e-mail, fără întârziere, 
confirmarea de primire a formularului în 
termen de o zi lucrătoare de la 
completarea formularului de retragere.

Or.en

Justificare

„Fără întârziere” ar putea fi interpretat în mod diferit în fiecare stat membru.

Amendamentul 324
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 30 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În cazul retragerii, comerciantul ar 
trebui să ramburseze toate sumele primite 
ca plată de la consumator, inclusiv sumele 
aferente cheltuielilor suportate de 
comerciant pentru livrarea bunurilor 
către consumator.

(30) În cazul retragerii valide, comerciantul 
ar trebui să ramburseze toate sumele pe 
care consumatorul le-a plătit în mod 
rezonabil.

Or.it
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Amendamentul 325
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 31 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Unii consumatori își exercită dreptul 
de retragere după ce au utilizat bunurile 
într-o măsură care depășește limita 
necesară verificării naturii și modului de 
funcționare a bunului. În acest caz, 
consumatorul ar trebui să fie responsabil 
pentru eventuala diminuare a valorii 
bunurilor. Pentru a verifica natura și 
modul de funcționare a unui bun, 
consumatorul ar trebui să îl manipuleze și 
să îl testeze în același mod în care i s-ar 
permite acest lucru într-un magazin. De 
exemplu, consumatorul ar trebui doar să 
probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să 
îl poarte. Pentru a asigura aplicarea 
efectivă a dreptului de retragere în cadrul 
contractelor de prestări de servicii, în 
special în cazul lucrărilor de renovare care 
nu sunt urgente și pentru care consumatorii 
ar putea fi supuși unor presiuni în timpul 
vizitei la domiciliu a agenților comerciali, 
presiuni urmate imediat de executarea 
lucrărilor înaintea expirării termenului de 
retragere, consumatorii nu ar trebui să 
suporte costul acestor servicii.

(31) Consumatorii au dreptul să 
manipuleze sau să încerce un bun pentru 
a-i verifica natura și modul de 
funcționare. Unii consumatori își exercită 
dreptul de retragere după ce au utilizat 
bunurile într-o măsură care depășește 
limita necesară verificării naturii și 
modului de funcționare a bunului. În acest 
caz, consumatorul ar trebui să fie 
responsabil pentru eventuala diminuare a 
valorii bunurilor. De exemplu, 
consumatorul ar trebui doar să probeze un 
articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte. 
Pentru a asigura aplicarea efectivă a 
dreptului de retragere în cadrul contractelor 
de prestări de servicii, în special în cazul 
lucrărilor de renovare care nu sunt urgente 
și pentru care consumatorii ar putea fi 
supuși unor presiuni în timpul vizitei la 
domiciliu a agenților comerciali, presiuni 
urmate imediat de executarea lucrărilor 
înaintea expirării termenului de retragere, 
consumatorii nu ar trebui să suporte costul 
acestor servicii.

Or.en

Amendamentul 326
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 31 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Unii consumatori își exercită dreptul 
de retragere după ce au utilizat bunurile 
într-o măsură care depășește limita 
necesară verificării naturii și modului de 

(31) În vederea verificării naturii și 
modului de funcționare a unui bun, 
consumatorul ar trebui să poată examina și 
testa bunurile în perioada de reflecție. 
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funcționare a bunului. În acest caz, 
consumatorul ar trebui să fie responsabil 
pentru eventuala diminuare a valorii 
bunurilor. Pentru a verifica natura și 
modul de funcționare a unui bun, 
consumatorul ar trebui să îl manipuleze și 
să îl testeze în același mod în care i s-ar 
permite acest lucru într-un magazin. De 
exemplu, consumatorul ar trebui doar să 
probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să 
îl poarte. Pentru a asigura aplicarea 
efectivă a dreptului de retragere în cadrul 
contractelor de prestări de servicii, în 
special în cazul lucrărilor de renovare care 
nu sunt urgente și pentru care consumatorii 
ar putea fi supuși unor presiuni în timpul 
vizitei la domiciliu a agenților comerciali, 
presiuni urmate imediat de executarea 
lucrărilor înaintea expirării termenului de 
retragere, consumatorii nu ar trebui să 
suporte costul acestor servicii.

Consumatorul nu ar trebui ținut 
responsabil pentru pagubele aduse 
bunului, cu condiția să fi avut o grijă 
rezonabilă să evite astfel de pagube. În 
contractele de prestări de servicii,
consumatorul ar trebui de asemenea să își 
poată exercita dreptul de retragere. Pentru 
a asigura aplicarea efectivă a dreptului de 
retragere , în special în cazul lucrărilor de 
renovare care nu sunt urgente și pentru care 
consumatorii ar putea fi supuși unor 
presiuni în timpul vizitei la domiciliu a 
agenților comerciali, presiuni urmate 
imediat de executarea lucrărilor înaintea 
expirării termenului de retragere, 
consumatorii nu ar trebui să suporte costul 
acestor servicii.

Or.en

Amendamentul 327
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului. Acest principiu se 
aplică, de exemplu, în cazul vinurilor 
furnizate, cu titlu speculativ, cu mult timp 
după încheierea contractului, valoarea 
vinului depinzând de fluctuațiile pieței (vin 
en primeur).

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului și exercitarea dreptului 
de retragere ar dezavantaja în mod 
incorect comerciantul. Acest principiu se 
aplică alimentelor și a altor produse 
sensibile din punct de vedere sanitar sau 
perisabile, de exemplu, în cazul vinurilor 
furnizate, cu titlu speculativ, cu mult timp 
după încheierea contractului, valoarea 
vinului depinzând de fluctuațiile pieței (vin 
en primeur). Anumite alte bunuri sau 
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servicii al căror preț depinde de 
fluctuațiile pieței ar trebui de asemenea 
excluse de la dreptul de retragere, de 
exemplu bunurile de larg consum.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 13.

Amendamentul 328
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului. Acest principiu se 
aplică, de exemplu, în cazul vinurilor 
furnizate, cu titlu speculativ, cu mult timp 
după încheierea contractului, valoarea 
vinului depinzând de fluctuațiile pieței 
(vin en primeur).

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului și exercitarea dreptului 
de retragere ar dezavantaja în mod 
incorect comerciantul sau fabricantul. 
Acest principiu se aplică mai ales 
alimentelor sau altor produse sensibile 
din punct de vedere igienic sau perisabile, 
de exemplu aparatele electrice pentru 
îngrijire personală sau aparatele electrice 
ce intră în contact cu alimente.

Or.de

Amendamentul 329
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță sau încheiate în afara spațiului 
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furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate.
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul.

comercial de prestări de servicii, pentru 
care furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate. 
Consumatorul își pierde dreptul de 
retragere atunci când furnizarea începe 
după ce acesta și-a exprimat în mod expres 
acordul cu condiția să fie vorba despre un 
consimțământ avizat, respectiv 
consumatorul a fost informat despre 
consecințele acestei decizii asupra 
pierderii dreptului de retragere.

Or.fr

Amendamentul 330
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 
furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate.
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul.

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 
furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta în totalitate.

Or.en
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Amendamentul 331
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 
furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate. 
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul.

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 
furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate. 
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul. În 
schimb, dată fiind potențiala presiune 
psihologică în cazul contractelor de 
prestări servicii încheiate în afara 
spațiului comercial (inclusiv în cazurile în 
care se furnizează bunuri ca parte din 
contract) consumatorul ar trebui să 
beneficieze de dreptul la retragere pentru 
cazurile în care serviciile încep a fi 
prestate în perioada de retragere, la 
cererea expresă a consumatorului, 
exprimată pe un suport durabil. Totuși, ar 
fi incorect să se permită consumatorului 
să se retragă fără a fi obligat să plătească 
comerciantului o sumă rezonabilă, 
reprezentând plata serviciilor prestate și a 
bunurilor furnizate în cadrul tranzacției 
înainte de retragerea consumatorului, cu 
condiția informării consumatorului de 
către comerciant cu privire la obligația 
plății, exprimată pe un suport durabil, și 
comunicată consumatorului înaintea 
încheierii contractului.

Or.en
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Amendamentul 332
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 35 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Aplicarea dispozițiilor din Capitolul 
3 contractelor de mică valoare încheiate 
în afara spațiului comercial nu ar fi în 
spiritul principiului proporționalității.

Or.en

Amendamentul 333
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 36 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Aplicarea unui drept de retragere 
poate fi inadecvată pentru anumite 
servicii legate de locuințe, transport sau 
activități recreative. Încheierea 
contractelor aferente implică rezervarea 
unor capacități pe care, în cazul 
exercitării dreptului de retragere, 
comerciantul poate să nu fie în măsură să 
le îndeplinească. Prin urmare, aceste 
contracte la distanță nu ar trebui să facă 
obiectul dispozițiilor privind informarea și 
dreptul de retragere al consumatorilor.

eliminat

Or.en

Amendamentul 334
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 36 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Aplicarea unui drept de retragere 
poate fi inadecvată pentru anumite servicii 
legate de locuințe, transport sau activități 
recreative. Încheierea contractelor 
aferente implică rezervarea unor 
capacități pe care, în cazul exercitării 
dreptului de retragere, comerciantul poate 
să nu fie în măsură să le îndeplinească. 
Prin urmare, aceste contracte la distanță 
nu ar trebui să facă obiectul dispozițiilor 
privind informarea și dreptul de retragere
al consumatorilor.

(36) Aplicarea unui drept de retragere 
poate fi inadecvată pentru anumite servicii 
legate de locuințe, transport sau activități 
recreative. Dacă furnizarea serviciului 
începe în cursul perioadei de retragere ar 
fi incorect să se permită consumatorului 
să se retragă după ce serviciul a fost 
prestat parțial sau în totalitate în favoarea 
acestuia. Prin urmare, consumatorul ar 
trebui să își piardă dreptul de retragere
atunci când prestarea serviciului începe 
cu acordul său explicit, exprimat pe un 
suport durabil.

Or.el

Amendamentul 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În cazul în care comerciantul nu își 
îndeplinește obligația de a efectua 
livrarea, consumatorul ar trebui să îi 
solicite acestuia, pe un suport durabil, să 
efectueze livrarea în termen de cel puțin 
șapte zile și să îi comunice intenția sa de a 
rezilia contractul în cazul în care livrarea 
nu are loc. Consumatorul poate rezilia 
contractul dacă nu sunt întreprinse 
acțiunile respective până la expirarea 
termenului. În cazul în care plata a fost 
efectuată de către consumator, acesta are 
dreptul la rambursarea plății în termen de 
șapte zile de la reziliere, fără ca acest 
lucru să aducă atingere dreptului său la 
despăgubiri. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a adopta sau menține 
dispoziții legale naționale referitoare la 
alte măsuri corective ce pot fi aplicate în 
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cazul în care livrarea nu este efectuată în 
termenul stabilit de consumator, pentru a 
oferi astfel consumatorului un nivel mai 
ridicat de protecție.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 17.

Amendamentul 336
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În cazul în care comerciantul nu își 
îndeplinește obligația de a efectua 
livrarea, consumatorul ar trebui să îi 
solicite acestuia, pe un suport durabil, să 
efectueze livrarea în termen rezonabil și 
să îi comunice intenția sa de a rezilia 
contractul în cazul în care livrarea nu are 
loc. În cazul în care plata a fost efectuată 
de către consumator, acesta are dreptul la 
rambursarea plății în termen de șapte zile 
de la reziliere. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a adopta sau menține 
dispoziții legale naționale referitoare la 
alte măsuri corective ce pot fi aplicate în 
cazul în care livrarea nu este efectuată în 
termenul stabilit de consumator, pentru a 
oferi astfel consumatorului un nivel mai 
ridicat de protecție.

Or.de

Justificare

Despăgubirile pentru livrarea cu întârziere sunt posibile în temeiul legislației 
naționale. În această privință, ar trebui să existe o distincție clară - nu la articolul 22 
alineatul (2) „armonizat”, ci la articolul 22 într-un nou alineat (2a).
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Amendamentul 337
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 38 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În contextul vânzărilor de bunuri de 
consum, livrarea acestora poate fi efectuată 
în diferite moduri. Numai o normă de la 
care se poate face derogare în mod liber 
va putea asigura flexibilitatea necesară 
pentru a ține cont de aceste variații. 
Consumatorii ar trebui să fie protejați 
împotriva oricărui risc de pierdere sau 
deteriorare a bunurilor pe parcursul 
transportului efectuat de comerciant sau 
comandat de acesta. Norma introdusă cu 
privire la transferul riscurilor nu ar trebui 
să se aplice în cazul în care consumatorul 
întârzie în mod nejustificat luarea în 
posesie a bunurilor (de exemplu, în cazul 
în care bunurile nu sunt ridicate de 
consumator de la oficiul poștal în termenul 
stabilit de acesta din urmă). În aceste 
condiții, consumatorul ar trebui să suporte 
riscul pierderii sau al deteriorării bunului 
după data de efectuare a livrării stabilită de 
comun acord cu comerciantul.

(38) Având în vedere că în contextul 
vânzărilor de bunuri de consum, livrarea 
acestora poate fi efectuată în diferite 
moduri (fie imediat sau la o dată 
ulterioară), în cazurile în care livrarea nu 
se face imediat, comerciantul trebuie să 
indice un termen până la care se obligă să 
livreze bunurile. Consumatorii ar trebui să 
fie protejați împotriva oricărui risc de 
pierdere sau deteriorare a bunurilor pe 
parcursul transportului efectuat de 
comerciant sau comandat de acesta. Norma 
introdusă cu privire la transferul riscurilor 
nu ar trebui să se aplice în cazul în care 
consumatorul întârzie în mod nejustificat 
luarea în posesie a bunurilor (de exemplu, 
în cazul în care bunurile nu sunt ridicate de 
consumator de la oficiul poștal în termenul 
stabilit de acesta din urmă). În aceste 
condiții, consumatorul ar trebui să suporte 
riscul pierderii sau al deteriorării bunului 
după data de efectuare a livrării stabilită de 
comun acord cu comerciantul.

Or.fr

Amendamentul 338
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) În ceea ce privește livrarea, ar 
trebui stipulat că, în cazul în care 
comerciantul depășește termenul de 
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livrare cu mai mult de șapte zile, 
consumatorul are dreptul să rezilieze 
contractul și să solicite rambursarea 
tuturor sumelor plătite în cadrul 
contractului. În astfel de cazuri, 
contractul este considerat reziliat la data 
la care comerciantul primește de la o 
consumator o scrisoare prin care acesta îl 
informează cu privire la decizia luată, cu 
condiția ca livrarea să nu fi fost realizată 
între timp. Comerciantul este obligat să 
ramburseze cât mai repede toate sumele 
plătite în cadrul contractului și nu mai 
târziu de șapte zile de la recepționarea 
scrisorii de reziliere a contractului.

Or.fr

Amendamentul 339
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38b) Un concept unic, comun de 
conformitate a contractelor, care oferă un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
va oferi întreprinderilor și consumatorilor 
o mai mare certitudine juridică.

Or.fr

Amendamentul 340
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În numeroase tranzacții, 
consumatorii nu dispun de suficiente 
mijloace de plată sau sunt taxați dacă 
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refuză să utilizeze anumite mijloace de 
plată. Această situație trebuie prevenită 
printr-o dispoziție care să oblige 
comerciantul să ofere consumatorului 
suficiente mijloace de plată, iar în cazul
contractelor la distanță, acestea ar trebui 
să prevadă atât mijloace de plată 
electronice, cât și de altă natură. De 
exemplu, un sistem de plată care nu este 
de natură electronică ar putea oferi 
posibilitatea de imprimare a unei comenzi 
de pe site-ul comerciantului, care să fie 
ulterior plătită în numerar la o bancă sau 
într-un punct de contact al 
comerciantului. 

Or.en

Amendamentul 341
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a
solicita comerciantului să aleagă între
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar
implica un efort disproporționat din partea 
comerciantului. Ar trebui să se 
stabilească în mod obiectiv efortul care 
trebuie să fie depus de comerciant, 
luându-se în calcul costurile suportate de 
acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente nu 
ar trebui să constituie un motiv valabil de 
justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul trebui să aibă 
posibilitatea de a alege liber între diferitele 
forme de soluționare (reparații, înlocuire, 
oferirea unui rabat sau rezilierea 
contractului). Totuși, consumatorul nu 
are dreptul de a cere anularea 
contractului în cazul în care
neconformitatea este minoră. De 
asemenea, consumatorul nu poate solicita 
repararea sau înlocuirea bunului dacă
comerciantul demonstrează că acest lucru 
ar fi ilegal, imposibil sau ar impune un 
efort disproporționat. Lipsa unor părți 
componente nu ar trebui să constituie un 
motiv valabil de justificare a neremedierii 
de către comerciant a neconformităților 
într-un termen de timp rezonabil sau fără 
un efort disproporționat.
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termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

Or.fr

Amendamentul 342
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din partea 
comerciantului. Ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv efortul care trebuie să fie 
depus de comerciant, luându-se în calcul 
costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și 
valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor 
părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a 
neremedierii de către comerciant a 
neconformităților într-un termen de timp 
rezonabil sau fără un efort disproporționat.

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui să 
aibă dreptul să aleagă între repararea 
bunurilor, înlocuirea acestora, o reducere 
de preț sau rezilierea contractului. La 
cererea consumatorului, comerciantul 
trebuie să înlocuiască bunurile cât mai 
repede posibil cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din partea 
comerciantului. Ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv efortul care trebuie să fie 
depus de comerciant, luându-se în calcul 
costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și 
valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor 
părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a 
neremedierii de către comerciant a 
neconformităților într-un termen de timp 
rezonabil sau fără un efort disproporționat.

Or.fr

Justificare

Alegerea remediului ar trebui să revină consumatorului, nu comerciantului.
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Amendamentul 343
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este 
conform cu contractul, consumatorul ar 
trebui, în primul rând, să aibă 
posibilitatea de a solicita comerciantului 
să aleagă între repararea bunului sau 
înlocuirea acestuia, cu excepția cazului în 
care comerciantul dovedește că ambele 
soluții sunt ilegale, imposibil de realizat 
sau ar implica un efort disproporționat 
din partea comerciantului. Ar trebui să se
stabilească în mod obiectiv efortul care 
trebuie să fie depus de comerciant, 
luându-se în calcul costurile suportate de 
acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente 
nu ar trebui să constituie un motiv valabil 
de justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

(40) Consumatorul poate să solicite inițial 
vânzătorului să repare bunul sau să îl 
înlocuiască, cu excepția cazului în care
aceste despăgubiri ar fi imposibile sau 
disproporționate. Ar trebui să se determine
în mod obiectiv dacă o despăgubire este 
disproporționată. O despăgubire ar fi 
disproporționată în cazul în care ar 
impune, în comparație cu o altă 
despăgubire, costuri nerezonabile. 
Această comparație poate include, de 
exemplu, costurile relative ale reparației 
și rezilierea contractului. Pentru a stabili 
dacă aceste costuri sunt nerezonabile, se 
va determina dacă costurile unei 
despăgubiri ar fi mult mai mari decât 
costurile unei alte despăgubiri.

Or.de

Justificare

Ar trebui menținută ierarhia actuală între diferitele tipuri de despăgubiri. Ar trebui 
de asemenea să existe posibilitatea de a determina dacă despăgubirea este 
disproporționată prin compararea costurilor de reparație cu cele ale rezilierii 
contractului.

Amendamentul 344
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 40 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din 
partea comerciantului. Ar trebui să se 
stabilească în mod obiectiv efortul care 
trebuie să fie depus de comerciant,
luându-se în calcul costurile suportate de 
acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente 
nu ar trebui să constituie un motiv valabil
de justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
termen de timp rezonabil sau fără un efort
disproporționat.

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui să 
aibă întotdeauna posibilitatea de a alege 
între diferitele tipuri de despăgubiri 
prevăzute în prezenta directivă. 
Consumatorul ar trebui să aibă dreptul de 
a solicita comerciantului să repare 
bunurile sau să le înlocuiască, să
beneficieze de un preț redus sau să 
rezilieze contractul.

Or.en

Amendamentul 345
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea acestuia, 
cu excepția cazului în care comerciantul 
dovedește că ambele soluții sunt ilegale, 
imposibil de realizat sau ar implica un efort 
disproporționat din partea comerciantului. 
Ar trebui să se stabilească în mod obiectiv 

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a alege
între repararea sau înlocuirea produsului, o 
reducere de preț sau rezilierea 
contractului, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din partea 
comerciantului.  Ar trebui să se stabilească 
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efortul care trebuie să fie depus de 
comerciant, luându-se în calcul costurile 
suportate de acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente nu 
ar trebui să constituie un motiv valabil de 
justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

în mod obiectiv efortul care trebuie să fie 
depus de comerciant, luându-se în calcul 
costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și 
valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor 
părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a 
neremedierii de către comerciant a 
neconformităților într-un termen de timp 
rezonabil sau fără un efort disproporționat.

Or.el

Justificare

În orice caz, consumatorul ar trebui să fie cel care alege modalitate de compensare a 
neconformității produsului.

Amendamentul 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea acestuia, 
cu excepția cazului în care comerciantul 
dovedește că ambele soluții sunt ilegale, 
imposibil de realizat sau ar implica un efort 
disproporționat din partea comerciantului. 
Ar trebui să se stabilească în mod obiectiv 
efortul care trebuie să fie depus de 
comerciant, luându-se în calcul costurile 
suportate de acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente nu 
ar trebui să constituie un motiv valabil de 
justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea acestuia, 
cu excepția cazului în care comerciantul 
dovedește că ambele soluții sunt ilegale, 
imposibil de realizat sau ar implica un efort 
disproporționat din partea comerciantului. 
Ar trebui să se stabilească în mod obiectiv 
efortul care trebuie să fie depus de 
comerciant, luându-se în calcul costurile 
suportate de acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente nu 
ar trebui să constituie un motiv valabil de 
justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
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termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

Or.el

Amendamentul 347
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din partea 
comerciantului. Ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv efortul care trebuie să fie 
depus de comerciant, luându-se în calcul 
costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și 
valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor 
părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a 
neremedierii de către comerciant a 
neconformităților într-un termen de timp 
rezonabil sau fără un efort disproporționat.

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, la alegerea sa, 
consumatorul are dreptul de a solicita 
comerciantului să repare sau să 
înlocuiască bunul, cu excepția cazului în 
care comerciantul dovedește că ambele 
soluții sunt ilegale, imposibil de realizat 
sau ar implica un efort disproporționat din 
partea comerciantului În plus, în termen 
de 30 de zile de la livrarea bunurilor, 
consumatorul ar trebui să aibă dreptul de 
a rezilia contractul și de a fi integral 
rambursat. Ar trebui să se stabilească în 
mod obiectiv efortul care trebuie să fie 
depus de comerciant, luându-se în calcul 
costurile suportate de acesta în cazul 
remedierii neconformităților, precum și 
valoarea bunurilor și gravitatea 
neconformităților constatate. Lipsa unor 
părți componente nu ar trebui să constituie 
un motiv valabil de justificare a 
neremedierii de către comerciant a 
neconformităților într-un termen de timp 
rezonabil sau fără un efort disproporționat.

Or.en

Amendamentul 348
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 40 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui, în 
primul rând, să aibă posibilitatea de a 
solicita comerciantului să aleagă între 
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește că ambele soluții 
sunt ilegale, imposibil de realizat sau ar 
implica un efort disproporționat din 
partea comerciantului. Ar trebui să se 
stabilească în mod obiectiv efortul care 
trebuie să fie depus de comerciant, 
luându-se în calcul costurile suportate de 
acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente 
nu ar trebui să constituie un motiv valabil 
de justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

(40) În cazul în care bunul nu este conform 
cu contractul, consumatorul ar trebui să 
aibă întotdeauna posibilitatea de a alege 
între diferitele tipuri de despăgubiri 
prevăzute în prezenta directivă. 
Consumatorul ar trebui să aibă dreptul de 
a solicita comerciantului să repare 
bunurile sau să le înlocuiască, să 
beneficieze de un preț redus sau să 
rezilieze contractul.

Or.en

Amendamentul 349
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Considerentul 41 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, 
al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate. De asemenea, consumatorul nu ar 
trebui să plătească comerciantului o 
compensație pentru utilizarea bunurilor 
defecte.

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, 
al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate și nici costul remedierii 
neconformității, dacă această remediere a 
fost realizată de un comerciant competent 
din punct de vedere tehnic, altul decât 
vânzătorul final sau agentul de service 
desemnat. De asemenea, consumatorul nu 
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ar trebui să plătească comerciantului o 
compensație pentru utilizarea bunurilor 
defecte.

Or.cs

Justificare

Acest amendament este destinat să protejeze consumatorii împotriva anulării 
garanțiilor pe motiv că repararea sau ajustarea produsului s-a făcut în mod 
necalificat de către consumator. 

Amendamentul 350
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 41 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, 
al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate. De asemenea, consumatorul nu 
ar trebui să plătească comerciantului o 
compensație pentru utilizarea bunurilor 
defecte.

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de restabilire a conformității 
bunului, în special costul expedierii, al 
lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate. Statele membre pot prevedea 
dispoziții de reducere a cuantumului 
rambursat consumatorului pentru a se 
ține cont de uzul bunurilor de către 
acesta, după livrare.

Or.de

Justificare

Ar fi incorectă excluderea revendicărilor în temeiul câștigului ilicit, ținând cont de 
gradul de utilizare al bunului, întrucât acest lucru ar putea conduce la abuzuri. Se 
introduce astfel și un element punitiv, ce nu aparține dreptului civil în general și 
dreptului garanției în speță.

Amendamentul 351
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 42 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile 
de soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în 
mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

eliminat

Or.fr

(a se vedea amendamentul introdus de dl Hoang Ngoc la considerentul 40)

Justificare

Consumatorul trebuie să aibă dreptul să aleagă, în toate cazurile, forma de 
despăgubire, nu doar în caz de refuz sau lipsă de acțiune din partea comerciantului.

Amendamentul 352
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile 
de soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în 
mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

eliminat
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Or.el

Amendamentul 353
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în mod 
explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit să 
remedieze neconformitățile constatate, 
consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a 
alege în mod liber oricare dintre opțiunile 
disponibile de soluționare a situației. 
Refuzul comerciantului poate fi exprimat 
fie în mod explicit, fie implicit.  Refuzul 
este considerat implicit atunci când 
comerciantul nu răspunde sau ignoră 
solicitarea consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate. Statele 
membre definesc formele legale de 
despăgubire de care dispun consumatorii 
în cazul în care un comerciant refuză sau 
nu dă curs remedierii lipsei de 
conformitate.

Or.it

Amendamentul 354
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile 
de soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în 

(42) În cazul în care tipul de remediere 
pentru lipsa de conformitate este 
repararea sau înlocuirea, trebuie prevăzut 
clar în ce cazuri consumatorul poate 
totuși cere rezilierea contractului sau o 
reducere de preț.
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mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

Or.fr

Amendamentul 355
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în 
mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

(42) Consumatorul ar trebui să aibă dreptul 
de a alege în mod liber oricare dintre 
opțiunile disponibile de soluționare a 
situației, atunci când nu are dreptul să 
solicite o reparare sau înlocuire a 
bunului. Statele membre au posibilitatea
de a adopta sau menține dispoziții legale 
naționale referitoare la alegerea liberă a 
opțiunilor de soluționare a situației în 
cazul unei neconformități, pentru a oferi 
astfel consumatorului un nivel mai ridicat 
de protecție. Totuși, respectivele dispoziții 
din legislația națională trebuie să fie 
conforme cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și, mai 
ales, nu trebuie să contravină dispozițiilor 
prezentei directive, respectiv garantarea 
bunei funcționări a pieței interne și 
preîntâmpinarea situațiilor de concurență 
denaturată în Uniune. Astfel, dispozițiile 
naționale trebuie să fie bine țintite și 
proporționate.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 22.
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Amendamentul 356
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în mod 
explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit să 
remedieze neconformitățile constatate de 
cel puțin două ori, consumatorul ar trebui 
să aibă dreptul de a alege în mod liber 
oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în mod 
explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

Or.de

Amendamentul 357
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 42 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în mod 
explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

(42) În cazul în care diferite circumstanțe 
sunt relevante, consumatorul ar trebui să 
aibă dreptul de a alege în mod liber oricare 
dintre opțiunile disponibile de soluționare a 
situației. Astfel ar fi cazul mai ales dacă 
comerciantul fie a refuzat să remedieze, 
fie nu a reușit sau nu va reuși să 
remedieze neconformitățile constatate sau 
pentru a remedia defectul trebuie sau va 
trebui să depună un efort disproporționat.
Refuzul comerciantului poate fi exprimat 
fie în mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate. Măsura în 
care efortul comerciantului de a remedia 
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defectul este disproporționat sau 
posibilitatea ca acesta să nu reușească se 
evaluează în funcție de factori obiectivi, 
cum ar fi capacitățile reduse de service 
puse la dispoziția consumatorului.

Or.en

Amendamentul 358
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 42 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Ar trebui prevăzut ca, în anumite 
cazuri, comerciantul să fie ținut 
răspunzător pentru lipsa de conformitate 
existentă la momentul transferării 
riscului către consumator, chiar dacă 
lipsa de conformitate devine aparentă 
abia ulterior. 

Or.fr

Amendamentul 359
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) Consumatorul ar trebui să 
beneficieze de o perioadă de 
responsabilitate de doi ani în ceea ce 
privește neconformitățile. Ar trebui să se 
presupună, în avantajul consumatorului 
și în mod refutabil, că neconformitățile 
apărute în decurs de șase luni după 
transferarea riscurilor existau deja la 
momentul transferării riscurilor. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a adopta sau menține dispoziții legale 
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naționale referitoare la perioadele de 
responsabilitate, perioada pentru 
răsturnarea sarcinii probei sau norme 
specifice pentru neconformități grave 
constatate după expirarea perioadei de 
responsabilitate, pentru a oferi astfel 
consumatorului un nivel mai ridicat de 
protecție. Totuși, respectivele dispoziții din 
legislația națională trebuie să fie 
conforme cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și, mai 
ales, nu trebuie să contravină dispozițiilor 
prezentei directive, respectiv garantarea 
bunei funcționări a pieței interne și 
preîntâmpinarea situațiilor de concurență 
denaturată în Uniune. Astfel, dispozițiile 
naționale trebuie să fie bine țintite și 
proporționate.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 24.

Amendamentul 360
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) Ar trebui prevăzut ca statele 
membre să aibă posibilitatea de a menține 
în legislația proprie, după adoptarea 
prezentei directive, dispoziții care să 
prevadă că comerciantul devine 
răspunzător din momentul în care 
consumatorul descoperă lipsa de 
conformitate.

Or.fr
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Amendamentul 361
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 43 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Directiva 1999/44/CE a permis 
statelor membre să stabilească o perioadă 
de cel puțin două luni în cursul căreia 
consumatorul trebuia să informeze 
comerciantul cu privire la orice 
neconformitate constatată. Divergențele 
dintre legile de transpunere a directivei au 
creat bariere în calea comerțului. Prin 
urmare, este necesar să fie înlăturată 
această opțiune de reglementare și să se 
sporească gradul de siguranță juridică 
prin obligarea consumatorilor să 
informeze comerciantul cu privire la 
neconformitățile constatate în termen de 
două luni de la data detectării acestora.

eliminat

Or.en

Amendamentul 362
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Legislația și jurisprudența în 
domeniu în diferite state membre indică o 
preocupare în creștere de asigurare a 
unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorului. În contextul acestei 
tendințe și al experienței câștigate prin 
transpunerea directivei anterioare 
(Directiva 1994/44/CE) ar fi oportună 
stabilirea răspunderii directe a 
producătorului pentru defectele de 
producție.  
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Or.it

Amendamentul 363
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Este necesară introducerea 
răspunderii directe a producătorului 
pentru produsele defecte. S-ar contribui 
astfel la realizarea obiectivului de 
promovare a comerțului transfrontalier și 
la creșterea încrederii consumatorilor în 
acest sens.

Or.en

Amendamentul 364
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 
durata de valabilitate a acesteia, domeniul 
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului.

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 
durata de valabilitate a acesteia, domeniul 
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului în 
cadrul legislației naționale în vigoare și al 
prezentei directive.

Or.fr

Justificare

Drepturile juridice ale consumatorului se regăsesc atât în cadrul legislației 
naționale în vigoare, cât și al prezentei directive.
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Amendamentul 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 44 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 
durata de valabilitate a acesteia, domeniul 
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului.

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 
durata de valabilitate a acesteia, domeniul
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului.
Informațiile ar trebui prezentate într-o 
limbă cunoscută de consumator.

Or.el

Amendamentul 366
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 45 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Este nevoie să fie protejați 
consumatorii împotriva clauzelor 
contractuale abuzive care nu au fost 
negociate în mod individual, precum 
clauzele contractuale standard. Normele 
privind clauzele abuzive nu ar trebui să se 
aplice în cazul clauzelor care au fost 
acceptate de consumator în urma unor 
negocieri. Posibilitatea de a alege între 
diferite clauze contractuale care au fost 
redactate de comerciant sau de o parte 
terță în numele acestuia nu ar trebuie să 
fie considerată drept negociere.

(45) Este nevoie să fie protejați 
consumatorii împotriva clauzelor 
contractuale abuzive.

Protecția împotriva clauzelor abuzive ar 
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trebui extinsă și la clauzele negociate 
individual, întrucât consumatorul nu are 
în general puterea de negociere și 
cunoștințele necesare pentru a putea 
influența conținutul contractului într-o 
negociere individuală.

Or.en

Amendamentul 367
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 46 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Dispozițiile privind clauzele 
contractuale abuzive nu ar trebui să se 
aplice clauzelor contractuale care reflectă 
în mod direct sau indirect acte cu putere 
de lege sau norme administrative 
obligatorii ale statelor membre care sunt 
conforme cu legislația comunitară. În 
mod asemănător, clauzele care reflectă 
principiile sau dispozițiile din convențiile 
internaționale la care Comunitatea sau 
statele membre sunt părți, în special în 
domeniul transportului, nu ar trebui să 
facă obiectul testelor privind caracterul 
abuziv.

eliminat

Or.en

Amendamentul 368
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, 
inteligibil,cu o dimensiune unică a 
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contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
întreprinderii, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

caracterelor și să fie lizibile. Pentru 
redactarea clauzelor contractuale, 
comercianții ar trebui să dispună de 
libertatea de a alege tipul de caractere 
utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
întreprinderii, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

Or.cs

Justificare

Prin prezentul amendament propun introducerea în această propunere a obligației 
utilizării unor caractere cu dimensiune unică în prezentarea termenilor și condițiilor 
contractuale, dat fiind că cea mai mare problemă în practicile actuale în unele din 
statele membre o reprezintă faptul că informațiile cele mai importante dintr-un 
contract sunt scrise cu caractere de dimensiuni foarte mici, ceea ce limitează dreptul 
consumatorilor, mai ales al persoanelor în vârstă, la acces liber la informații.

Amendamentul 369
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 47 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea 
clauzelor contractuale, comercianții ar 
trebui să dispună de libertatea de a alege 
tipul de caractere utilizate și dimensiunea 
acestora. Consumatorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a citi clauzele contractuale 
înaintea încheierii contractului. Această 
posibilitate ar putea fi oferită 
consumatorului prin transmiterea clauzelor 
contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție 
a acestora într-un alt mod (de exemplu, pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit din partea
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie confirmate sub formă de text pe 
un suport durabil. Consumatorul ar trebui 
să aibă posibilitatea de a citi clauzele 
contractuale înaintea încheierii 
contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un loc previzibil 
pentru consumator (de exemplu, în mod 
vizibil pe site-ul internet al comerciantului, 
în cazul contractelor la distanță), sau prin 
anexarea clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale)..
 Comerciantul ar trebui să solicite 
consimțământul explicit prealabil al
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

Or.fr

Amendamentul 370
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
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și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 
contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

și să fie lizibile. Termenii contractuali 
trebuie scriși cu caractere de aceeași 
dimensiune. Consumatorul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a citi clauzele 
contractuale înaintea încheierii 
contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod (de exemplu, pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit din partea 
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

Or.en

Amendamentul 371
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 
contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile, precum și ușor și 
permanent accesibile în limba în care 
contractul a fost încheiat. Consumatorul 
ar trebui să aibă posibilitatea de a citi 
clauzele contractuale înaintea încheierii 
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de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod previzibil pentru 
consumator (de exemplu, clar vizibile pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit și 
prealabil din partea consumatorului cu 
privire la orice altă plată suplimentară față
de cea prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

Or.en

Amendamentul 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea 
clauzelor contractuale, comercianții ar 
trebui să dispună de libertatea de a alege 
tipul de caractere utilizate și dimensiunea 
acestora. Consumatorul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a citi clauzele contractuale 
înaintea încheierii contractului. Această 
posibilitate ar putea fi oferită 
consumatorului prin transmiterea clauzelor 
contractuale, la cerere (în cazul 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Consumatorul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a citi clauzele 
contractuale înaintea încheierii 
contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod (de exemplu, pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
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contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod (de exemplu, pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit din partea 
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit din partea 
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

Or.fr

Justificare

Nu este recomandabil să se lase la latitudinea comerciantului alegerea tipului și 
dimensiunii caracterelor, chiar presupunând că acesta ar face o alegere conformă cu 
principiile lizibilității, comprehensibilității și clarității. Studiile au demonstrat că 
redactarea contractelor cu caractere mai mici de opt puncte nu permit citirea 
acestora.

Amendamentul 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 
contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile și disponibile în orice caz 
măcar în limba consumatorului. Pentru 
redactarea clauzelor contractuale, 
comercianții ar trebui să dispună de 
libertatea de a alege tipul de caractere 
utilizate și dimensiunea acestora, cu 
condiția să respecte condițiile de mai sus 
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ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

și cerințele legale din statele membre. În 
plus, condițiile contractuale ar trebui să 
fie clar vizibile în contract și să fie 
disponibile în limba în care contractul a 
fost încheiat. Statele membre pot menține 
sau introduce dispoziții suplimentare în 
legislația națională cu privire la 
redactarea mai bună a condițiilor 
contractuale. Consumatorul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a citi clauzele 
contractuale înaintea încheierii 
contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod (de exemplu, pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale).. Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit din partea 
consumatorului cu privire la orice altă plată 
suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. Deducerea 
consimțământului prin utilizarea unor 
sisteme de opțiuni predefinite, precum 
căsuțele bifate în prealabil de pe site-urile 
internet ar trebui să fie interzisă.

Or.el

Amendamentul 374
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile, precum și ușor și 
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contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale).. Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

permanent accesibile în limba în care 
contractul a fost încheiat. Consumatorul 
ar trebui să aibă posibilitatea de a citi 
clauzele contractuale înaintea încheierii 
contractului. Această posibilitate ar putea fi 
oferită consumatorului prin transmiterea 
clauzelor contractuale, la cerere (în cazul 
contractelor negociate în spațiile 
comerciale) sau prin punerea la dispoziție a 
acestora într-un alt mod previzibil pentru 
consumator (de exemplu, clar vizibile pe 
site-ul internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea 
clauzelor contractuale standard la 
formularul de comandă (în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale). Comerciantul ar trebui să 
solicite consimțământul explicit și 
prealabil din partea consumatorului cu 
privire la orice altă plată suplimentară față 
de cea prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

Or.en

Amendamentul 375
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 47 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a)  Dispozițiile nu ar trebui să se aplice 
cerințelor naționale formale privind 
încheierea contractelor sau altor cerințe 
formale privind, de exemplu, limba de 
redactare a contractului sau cerințele 
privind conținutul clauzelor sau 
formularea lor sau clauze contractuale 
pentru unele sectoare specifice.
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Or.de

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a menține sau de a 
introduce cerințe formale în dreptul general al contractelor, cu privire la încheierea
contractelor, de exemplu, care să nu fie simple dispoziții privitoare la aspecte de 
redactare a contractelor.

Amendamentul 376
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 49 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Se presupune că clauzele de creștere 
a prețului sunt incorecte dacă nu se 
permite consumatorului să rezilieze 
contractul în acest caz sau dacă prețul 
final este mult mai mare față de prețul 
convenit. Ar trebui totuși să se permită 
agențiilor de turism să își modifice tarifele 
contractuale în condițiile prevăzute la 
articolul 4 alineatele (4), (5) și (6) din 
Directiva nr. 90/314/CE a Consiliului.

Or.de

Amendamentul 377
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 50 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de 
clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
de clauze care ar trebui să fie considerate 
abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 

(50) Pentru a asigura certitudinea juridică 
și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste 
neexhaustive de clauze abuzive. Anexa II 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în orice situație. 
Anexa III cuprinde o listă de clauze care ar 
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fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice 
în toate statele membre.

trebui să fie considerate abuzive în cazul în 
care comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice 
în toate statele membre. Întrucât aceste 
liste nu sunt exhaustive, ele pot fi 
completate de statele membre, care pot 
menține sau adopta dispoziții mai 
favorabile consumatorilor, pentru a 
permite înscrierea mai multor condiții 
contractuale în rândul condițiilor 
considerate incorecte în toate 
circumstanțele.

Or.fr

Amendamentul 378
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 50 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de 
clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
de clauze care ar trebui să fie considerate 
abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice
în toate statele membre.

(50) Pentru a asigura certitudinea juridică 
și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste 
neexhaustive de clauze abuzive. Anexa II 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în orice situație. 
Anexa III cuprinde o listă de clauze care ar 
trebui să fie presupuse abuzive în cazul în 
care comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

Or.en

Amendamentul 379
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 50 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de 
clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
de clauze care ar trebui să fie considerate 
abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice 
în toate statele membre.

(50) Pentru a asigura certitudinea juridică 
și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste 
neexhaustive de clauze abuzive. Anexa II 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în orice situație. 
Anexa III cuprinde o listă de clauze care ar 
trebui să fie presupuse abuzive în cazul în 
care comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

Or.en

Amendamentul 380
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 50 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) A-i cere consumatorului să 
achiziționeze bunuri sau servicii auxiliare 
care nu sunt cuprinse în prețul 
contractului principal ar trebui să fie 
considerat un lucru abuziv. Taxele 
contingente, cum ar fi sancțiunile pentru 
încălcarea clauzelor contractuale, ar 
trebui să fie considerate abuzive în 
condițiile în care acestea sunt clar 
disproporționate în raport cu costurile 
suportate de comerciant.

Or.en

Amendamentul 381
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 52 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În mod special, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a modifica anexele II și 
III cu privire la clauzele contractuale care 
sunt considerate sau presupuse a fi 
abuzive. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, acestea 
ar trebui să fie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or.en

Amendamentul 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 52 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În mod special, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a modifica anexele II și 
III cu privire la clauzele contractuale care 
sunt considerate sau presupuse a fi 
abuzive. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, acestea 
ar trebui să fie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or.el
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Amendamentul 383
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 52 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În mod special, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a modifica anexele II și 
III cu privire la clauzele contractuale care 
sunt considerate sau presupuse a fi 
abuzive. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, acestea 
ar trebui să fie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or.en

Amendamentul 384
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 53 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Prerogativele Comisiei de modificare 
a anexelor II și III ar trebui să fie 
utilizate pentru a asigura punerea în 
aplicare coerentă a normelor privind 
clauzele abuzive prin suplimentarea 
anexelor respective cu clauze contractuale 
care ar trebui să fie considerate abuzive în 
toate cazurile sau care ar trebui să fie 
considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

eliminat

Or.en



AM\836026RO.doc 116/261 PE450.954v01-00

RO

Amendamentul 385
Damien Abad

Propunere de directivă
Considerentul 53 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Prerogativele Comisiei de modificare 
a anexelor II și III ar trebui să fie 
utilizate pentru a asigura punerea în 
aplicare coerentă a normelor privind 
clauzele abuzive prin suplimentarea 
anexelor respective cu clauze contractuale 
care ar trebui să fie considerate abuzive în 
toate cazurile sau care ar trebui să fie 
considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 53 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Prerogativele Comisiei de modificare 
a anexelor II și III ar trebui să fie 
utilizate pentru a asigura punerea în 
aplicare coerentă a normelor privind 
clauzele abuzive prin suplimentarea 
anexelor respective cu clauze contractuale 
care ar trebui să fie considerate abuzive în 
toate cazurile sau care ar trebui să fie 
considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

eliminat

Or.el
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Amendamentul 387
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 53 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Prerogativele Comisiei de modificare 
a anexelor II și III ar trebui să fie 
utilizate pentru a asigura punerea în 
aplicare coerentă a normelor privind 
clauzele abuzive prin suplimentarea 
anexelor respective cu clauze contractuale 
care ar trebui să fie considerate abuzive în 
toate cazurile sau care ar trebui să fie 
considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

eliminat

Or.en

Amendamentul 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 55 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Statele membre ar trebui să se asigure 
că instanțele lor judecătorești sau 
autoritățile lor administrative au la 
dispoziție mijloace adecvate și eficace 
pentru a împiedica aplicarea în continuare 
a clauzelor abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii.

(55) Statele membre ar trebui să se asigure 
că instanțele lor judecătorești sau 
autoritățile lor administrative au la 
dispoziție mijloace adecvate și eficace 
pentru a împiedica aplicarea clauzelor 
abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.

Or.el

Amendamentul 389
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Considerentul 55 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că autoritățile naționale 
cooperează suficient cu rețeaua Centrelor 
Consumatorilor Europeni, pentru a putea 
acționa în cazurile cu caracter 
transfrontalier, mai ales în cazurile 
pendinte la aceste centre.

Or.en

Amendamentul 390
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 57 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Persoanele sau organizațiile despre 
care se consideră, în baza legislației 
interne, că ar avea un interes legitim cu 
privire la protecția drepturilor contractuale 
ale consumatorilor ar trebui să aibă la 
dispoziție căi de atac pentru a întreprinde 
acțiuni, fie în fața unei instanțe 
judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare.

(57) Persoanele sau organizațiile despre 
care se consideră, în baza legislației 
interne, că ar avea un interes legitim cu 
privire la protecția drepturilor contractuale 
ale consumatorilor ar trebui să aibă la 
dispoziție căi de atac, printre care 
posibilitatea de a întreprinde acțiuni pentru 
despăgubiri colective, fie în fața unei 
instanțe judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare.

Or.en

Amendamentul 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 57 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Persoanele sau organizațiile despre 
care se consideră, în baza legislației 

(57) Persoanele sau organizațiile despre 
care se consideră, în baza legislației 
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interne, că ar avea un interes legitim cu 
privire la protecția drepturilor contractuale 
ale consumatorilor ar trebui să aibă la 
dispoziție căi de atac pentru a întreprinde 
acțiuni, fie în fața unei instanțe 
judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare.

interne, că ar avea un interes legitim cu 
privire la protecția drepturilor contractuale 
ale consumatorilor ar trebui să poată iniția 
acțiuni colective de protecție și să aibă la 
dispoziție căi de atac pentru a întreprinde 
acțiuni, fie în fața unei instanțe 
judecătorești, fie a unei autorități 
administrative care are competența de a 
decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția 
procedurile judiciare corespunzătoare.

Or.el

Amendamentul 392
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 59 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) solicită Comisiei să prezinte 
propuneri privind despăgubirile colective 
în favoarea consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 393
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 60 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Comisia Europeană va determina 
mijlocul cel mai adecvat pentru a garanta 
că toți consumatorii sunt informați cu 
privire la drepturile lor la punctul de 
vânzare.

(60) Comisia Europeană, în consultare cu 
statele membre și părțile interesate, va 
determina mijlocul cel mai adecvat pentru 
a garanta că toți consumatorii sunt 
informați cu privire la drepturile lor la 
punctul de vânzare.

Or.de
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Justificare

Întrucât, cel mai probabil, comercianții vor deveni responsabili de informarea 
consumatorilor cu privire la drepturile de care se bucură, iar statele membre sunt 
responsabile de transpunerea directivei în legislațiile naționale, trebuie implicați în 
mod egal în procesul de identificare a celor mai adecvate și aplicabile metode.

Amendamentul 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 60 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Comisia Europeană va determina 
mijlocul cel mai adecvat pentru a garanta 
că toți consumatorii sunt informați cu 
privire la drepturile lor la punctul de 
vânzare.

(60) Comisia Europeană va determina 
mijlocul cel mai adecvat pentru a garanta 
că toți consumatorii sunt informați cu 
privire la drepturile lor la punctul de 
vânzare și, în măsura posibilului, în alte 
părți.

Or.el

Amendamentul 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 63 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) În cazul în care se identifică bariere în 
calea pieței interne, este adecvat să se 
revizuiască prezenta directivă. Revizuirea 
ar putea duce la o propunere din partea 
Comisiei de modificare a prezentei 
directive, ceea ce poate implica modificări 
ale altor documente legislative în materie 
de protecție a consumatorilor care să 
reflecte angajamentul asumat de Comisie 
în cadrul strategiei sale pentru politica față 
de consumatori de a revizui acquis-ul 
pentru a realiza un nivel comun ridicat de 
protecție a consumatorilor.

(63) În cazul în care se identifică probleme 
de protecția consumatorilor și bariere în 
calea pieței interne, este adecvat să se 
revizuiască prezenta directivă. Revizuirea 
ar putea duce la o propunere din partea 
Comisiei de modificare a prezentei 
directive, ceea ce poate implica modificări 
ale altor documente legislative în materie 
de protecție a consumatorilor care să 
reflecte angajamentul asumat de Comisie 
în cadrul strategiei sale pentru politica față 
de consumatori de a revizui acquis-ul 
pentru a realiza un nivel comun ridicat de 
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protecție a consumatorilor.

Or.el

Amendamentul 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 65 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Întrucât obiectivele prezentei directive 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre și pot fi realizate mai 
bine la nivelul Comunității, aceasta poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității prevăzut la 
articolul menționat, prezenta directivă nu 
depășește nivelul măsurilor necesare pentru 
eliminarea barierelor de pe piața internă și 
pentru realizarea unui nivel comun ridicat 
de protecție a consumatorilor.

(65) Întrucât obiectivele prezentei directive 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător doar
de către statele membre și pot fi realizate 
în anumite circumstanțe mai bine la 
nivelul Comunității, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității prevăzut la 
articolul menționat, prezenta directivă nu 
depășește nivelul măsurilor necesare pentru 
eliminarea barierelor de pe piața internă și 
pentru realizarea unui nivel comun ridicat 
de protecție a consumatorilor.

Or.el

Amendamentul 397
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și de a realiza un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor prin apropierea 
anumitor aspecte ale actelor cu putere de 
lege și ale actelor administrative ale 
statelor membre privind contractele dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentei directive este de a 
realiza un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și de a contribui la buna 
funcționare a pieței interne prin 
apropierea anumitor aspecte ale actelor cu 
putere de lege și ale actelor administrative 
ale statelor membre privind contractele 
dintre consumatori și comercianți.
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Or.fr

Amendamentul 398
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și de a realiza un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor prin apropierea 
anumitor aspecte ale actelor cu putere de 
lege și ale actelor administrative ale 
statelor membre privind contractele dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentei directive este de a 
realiza un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor prin creșterea încrederii
acestora în piața internă. Totodată, 
înlocuirea celor patru directive  actuale 
cu o unică directivă ar trebui să clarifice 
problema drepturilor consumatorului. În 
plus, se realizează apropierea anumitor 
aspecte ale actelor cu putere de lege și ale 
actelor administrative ale statelor membre 
privind contractele dintre consumatori și 
comercianți.

Or.en

Amendamentul 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și de a realiza un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor prin apropierea 
anumitor aspecte ale actelor cu putere de 
lege și ale actelor administrative ale 
statelor membre privind contractele dintre 
consumatori și comercianți.

Nu privește versiunea în limba română. 

Or.de
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Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 400
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și de a realiza un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor prin apropierea 
anumitor aspecte ale actelor cu putere de 
lege și ale actelor administrative ale 
statelor membre privind contractele dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentei directive este de a 
realiza un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și de a contribui la buna 
funcționare a pieței interne prin 
apropierea anumitor aspecte ale actelor cu 
putere de lege și ale actelor administrative 
ale statelor membre privind contractele 
dintre consumatori și comercianți.

Or.en

Justificare

Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a realiza un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor 

Amendamentul 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele stabilite în 
prezentul capitol, inclusiv dispoziții mai 
mult sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
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consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Definițiile trebuie armonizate pe cât posibil pentru a oferi întreprinderilor o mai 
bună certitudine juridică.

Amendamentul 402
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul tranzacțiilor legale, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale sau
de liber-profesionist sau lucrător;

Or.de

Justificare

Conceptul de tranzacție legală este mai extins decât cel contract, întrucât presupune 
nu doar relații sinalagmatice ci și acțiuni legale unilaterale.

Amendamentul 403
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 

(1) (a) „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității sale 
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artizanale sau profesionale; comerciale, industriale, artizanale sau 
profesionale;

(b) Statele membre pot menține sau 
extinde domeniul de aplicare al normelor 
din prezenta directivă la persoane juridice 
sau fizice care nu sunt „consumatori” în 
sensul literei (a).

Or.en

Justificare

Definiția ar trebui să includă, așa cum este cazul în unele state membre, situațiile în 
care un consumator achiziționează un bun sau contractează un serviciu în parte în 
scopuri personale, în parte în scopuri profesionale (scop mixt), precum și persoane 
sau entități care se află într-o poziție similară consumatorilor în materie de putere de 
negociere sau expertiză.

Amendamentul 404
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în principal în scopuri care nu 
sunt legate de activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională;

Statele membre pot extinde domeniul de 
aplicare al normelor din prezenta 
directivă la persoane juridice sau fizice 
care nu sunt „consumatori” în sensul 
prezentei directive.

Or.fr

Justificare

Definiția consumatorului ar trebui să includă situațiile în care un consumator 
achiziționează un bun sau contractează un serviciu în parte în scopuri personale, în 
parte în scopuri profesionale. În plus, multe state membre au optat pentru aplicarea 
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normelor privind protecția consumatorilor în cazul altor entități, precum ONG-urile, 
micile întreprinderi și ar trebui să aibă în continuare această posibilitate.

Amendamentul 405
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității sale 
comerciale, industriale, artizanale sau 
profesionale;

Statele membre pot menține sau extinde 
domeniul de aplicare al normelor din 
prezenta directivă la persoane juridice sau 
fizice care nu sunt „consumatori” în 
sensul paragrafului anterior.

Or.en

Amendamentul 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică căreia i se adresează 
bunurile sau serviciile prezente pe piață 
sau care le utilizează drept destinatar 
final. „Consumator” înseamnă și orice 
destinatar al mesajului publicitar. 
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute în 
prezentul articol, inclusiv dispoziții mai 
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stricte sau mai puțin stricte menite să 
asigure un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.el

Amendamentul 407
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității sale 
comerciale, industriale, artizanale sau 
profesionale;

Statele membre pot menține sau extinde 
domeniul de aplicare al normelor din 
prezenta directivă la persoane juridice sau 
fizice care nu sunt „consumatori” în 
sensul paragrafului anterior.

Or.en

Amendamentul 408
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității sale 
comerciale, industriale, artizanale sau 
profesionale;
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Statele membre pot menține sau extinde 
domeniul de aplicare al normelor din 
prezenta directivă la persoane juridice sau 
fizice care nu sunt „consumatori” în 
sensul paragrafului anterior.

Or.en

Justificare

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional 
purposes (mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the 
result that a person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works 
with it but also plays games or watches films on it) will not be considered a consumer 
and thus will not receive the protection provided by consumer legislation. The 
extension of consumer protection rules to such kind of “mixed purpose” contracts is 
however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft 
Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to such 
“mixed purpose” transaction. In addition, many Member States currently extend 
consumer protection rules to other persons or entities that are in a similar position as 
consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, start up 
business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Amendamentul 409
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în 
principal în afara activității sale 
comerciale, industriale, artizanale sau 
profesionale;

Or.en
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Amendamentul 410
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara
activității sale comerciale, industriale, 
artizanale sau profesionale;

(1) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care nu presupun 
exercitarea activității sale comerciale, 
industriale, artizanale sau profesionale;

Or.de

Justificare

Definirea consumatorului trebuie extinsă și în cazul persoanelor care încheie un 
contract legat într-un fel de activitatea sa comercială, antreprenorială, artizanală sau 
profesională, cum ar fi cazul achiziționării de îmbrăcăminte de lucru sau a unei 
cafetiere la birou. Prin urmare este necesară introducerea conceptului de 
„exercitare” în definițiile ce privesc consumatorul și comerciantul.  

Amendamentul 411
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „consumator vulnerabil” înseamnă 
acel consumator care prezintă o 
vulnerabilitate deosebită la practicile 
comerciale sau la produsul de bază din 
cauza, printre altele, a unui handicap 
mintal sau fizic, a vârstei sau a 
credulității, care se presupune în mod 
rezonabil că pot fi prevăzute de către 
comerciant.

Or.en
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Justificare

Trebuie ținută seama de nevoile speciale ale consumatorilor vulnerabili.

Amendamentul 412
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională, de 
liber-profesionist sau lucrător și orice 
persoană care acționează în numele sau pe 
seama unui comerciant;

Or.de

(a se vedea articolul 2 alineatul (1))

Justificare

Numeroase persoane ce lucrează în domeniul artizanal sunt liber-profesioniste, iar 
distincția între liber-profesionist și lucrător (angajat) asigură o mai bună claritate 
decât referirea la conceptul de „activitate artizanală”, întrucât astfel sunt incluse și 
profesiile liberale, care nu au neapărat vreo legătură cu activitățile de artizanat.

Amendamentul 413
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau orice altă persoană
care acționează în numele sau în contul 
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prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

comerciantului, indiferent dacă se află în
proprietate publică sau privată care, în
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, acționează în scopuri
legate de activitatea comercială, 
industrială, artizanală sau profesională a 
persoanei respective, indiferent dacă 
această persoană intenționează sau nu să 
obțină profit în cursul activității sale.

Or.en

Justificare

Definiția comerciantului trebuie să includă și entități aparținând domeniului public.

Amendamentul 414
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, proprietate privată sau 
publică, care acționează, în cadrul 
contractelor reglementate de prezenta 
directivă, în scopuri care se încadrează în 
activitatea sa comercială, industrială, 
artizanală sau profesională și orice 
persoană care acționează în numele sau pe 
seama unui comerciant;

Or.fr

Amendamentul 415
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană (2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
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fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant, proprietate 
privată sau publică;

Or.en

Amendamentul 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională, 
chiar dacă este în sectorul public;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 35.

Amendamentul 417
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau orice altă persoană
care acționează în numele sau în contul 
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prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

comerciantului, indiferent dacă se află în
proprietate publică sau privată care, în
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, acționează în scopuri
legate de activitatea comercială, 
industrială, artizanală sau profesională a 
persoanei respective, indiferent dacă 
această persoană intenționează sau nu să 
obțină profit în cursul activității sale.

Or.en

Justificare

Față de actuala Directivă privind clauzele contractuale abuzive și de Directiva 
privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare, se pare că actuala 
propunere nu include și organismele publice în definiția „comerciantului”.  În schimb 
proiectul de cadru comun de referință prevede în mod clar că și organismele publice 
pot fi considerate comercianți și că intenția lucrativă nu este relevantă.

Amendamentul 418
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă,
acționează în scopuri care presupun 
exercitarea activității sale comerciale, 
industriale, artizanale sau profesionale;

Or.de

Justificare

Definirea consumatorului trebuie extinsă și în cazul persoanelor care încheie un 
contract legat într-un fel de activitatea sa comercială, antreprenorială, artizanală sau 
profesională, cum ar fi cazul achiziționării de îmbrăcăminte de lucru sau a unei 
cafetiere la birou. Prin urmare este necesară introducerea conceptului de 
„exercitare” în definițiile ce privesc consumatorul și comerciantul.  
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Amendamentul 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra 
Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „bunuri” înseamnă orice obiect 
corporal mobil, cu excepția bunurilor 
vândute prin executare silită sau altfel, 
prin autoritatea legii. Apa și gazul sunt de 
asemenea considerate bunuri în sensul 
prezentei directive atunci când acestea 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 36. A se vedea 
amendamentul la articolul 2 alineatul (4).

Amendamentul 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „serviciu” înseamnă orice activitate 
remunerată prestată de comerciant în 
favoarea consumatorului.

Or.de
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Amendamentul 421
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract încheiat pentru vânzarea de 
bunuri de către comerciant către 
consumator, inclusiv orice contract cu 
scop mixt care are drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii;

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract privind transferul dreptului de 
proprietate asupra unui bun, fie imediat, 
fie la o dată ulterioară, prin care 
comerciantul se obligă să livreze 
consumatorului bunul, iar acesta se 
obligă să plătească prețul convenit;

Or.fr

Amendamentul 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, 
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract încheiat pentru vânzarea de 
bunuri de către comerciant către 
consumator, inclusiv orice contract cu 
scop mixt care are drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii;

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract prin care un comerciant transferă 
dreptul de proprietate asupra unui bun în 
favoarea unui consumator în 
conformitate cu prevederile legale 
naționale, sau se obligă să transfere acest 
drept, iar consumatorul se obligă să 
plătească prețul convenit. Prevederile 
privind contractele de vânzare se aplică, 
în sensul prezentei directive și în cazul 
contractelor de furnizare de bunuri care
trebuie fabricate sau produse;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 38. În ceea ce privește 
articolul  2 alineatul (3) a doua teză, a se vedea amendamentul la articolul 21 
alineatul (2). Textul a fost, de altfel, ușor modificat)
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Amendamentul 423
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract încheiat pentru vânzarea de bunuri 
de către comerciant către consumator, 
inclusiv orice contract cu scop mixt care 
are drept obiect atât bunuri, cât și servicii;

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract încheiat pentru vânzarea de bunuri 
și servicii de către comerciant către 
consumator, inclusiv orice contract cu scop 
mixt care are drept obiect atât bunuri;

Or.en

Justificare

În mod necesar, remedierile în cazul prestării de servicii sunt diferite de cele în cazul 
vânzării de bunuri. Din acest motiv, o viitoare directivă cadru, solidă și 
cuprinzătoare ar trebui să prevadă toate tipurile de „contracte de vânzare”, inclusiv 
vânzările de servicii.

Amendamentul 424
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal, în orice stare, inclusiv cele 
vândute în funcție de cantitate, volum sau 
greutate și produsele digitale;

Or.de

Justificare

Includerea produselor digitale permite prezentei directive să fie mai ușor aplicate 
programelor de software, permițând și extinderea legislației în materie de vânzări.
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Amendamentul 425
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect corporal
sau necorporal, inclusiv apa, gazul și 
electricitatea, cu excepția bunurilor 
vândute prin executare silită sau altfel, 
prin autoritatea legii.

Or.en

Justificare

Definiția „bunurilor” ar trebui să includă și obiecte necorporale cum ar fi produsele 
cu conținut digital (software, muzică etc.) Totodată, gazul, electricitatea și apa ar 
trebui să fie incluse, pentru că excluderea lor nu este realistă într-un context de 
eliminare a monopolului public tradițional și de apariție pe piață a unor entități 
private.

Amendamentul 426
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil

- necorporal, dacă consumatorul îl poate 
utiliza de manieră permanentă sau care 
poate fi echivalată cu posesia fizică 
propriu-zisă; 
- sau necorporal, cu excepția:

Or.fr
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Amendamentul 427
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal și necorporal, cu excepția:

Or.en

Amendamentul 428
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect corporal
sau necorporal, inclusiv apa, gazul și 
electricitatea, cu excepția bunurilor 
vândute prin executare silită sau altfel, 
prin autoritatea legii.

Or.en

Amendamentul 429
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect corporal 
sau necorporal, cu excepția:

Or.en

Justificare

Definiția bunurilor ar trebui să includă și obiectele corporale, pentru a se permite 
aplicarea prevederilor referitoare la garanțiile pentru lipsa conformității și în cazul 
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produselor cu conținut digital. Descărcarea celor mai multe dintre bunurile cu 
conținut digital cu utilizare permanentă reprezintă o tranzacție unică în 
contrapartidă, în urma căreia consumatorul primește fișierele digitale spre utilizare 
permanentă. Formatul în care un produs este prezentat sau achiziționat nu ar trebui 
să conteze din punctul de vedere al protecției consumatorilor: consumatorii ar trebui 
să fie protejați în egală măsură on-line și off-line.

Amendamentul 430
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil
corporal, cu excepția:

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect corporal
sau necorporal, inclusiv apa, gazul și 
electricitatea, cu excepția bunurilor 
vândute prin executare silită sau altfel, 
prin autoritatea legii.

Or.en

Amendamentul 431
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1  – punctul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

eliminat

Or.de

Amendamentul 432
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

eliminat

Or.en

Amendamentul 433
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

eliminat

Or.en

Amendamentul 434
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

eliminat

Or.en

Amendamentul 435
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

eliminat
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Or.en

Amendamentul 436
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată,

eliminat

Or.en

Justificare

Apa și gazul ar trebui să fie incluse, pentru că excluderea lor nu este realistă într-un 
context de eliminare a monopolului public tradițional și de apariție pe piață a unor 
entități private.

Amendamentul 437
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată,

eliminat

Or.en

Amendamentul 438
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată,

eliminat

Or.en

Amendamentul 439
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) electricității; eliminat

Or.de

Amendamentul 440
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) electricității; eliminat

Or.en

Justificare

Electricitatea ar trebui să fie inclusă, pentru că excluderea sa nu este realistă într-un 
context de eliminare a monopolului public tradițional și de apariție pe piață a unor 
entități private.

Amendamentul 441
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) electricității; eliminat

Or.en

Amendamentul 442
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) electricității; eliminat

Or.en

Amendamentul 443
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) electricității; eliminat

Or.en

Amendamentul 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „contract de prestări de servicii” 
înseamnă orice contract, altul decât un 
contract de vânzare, prin care este 
furnizat un serviciu de către comerciant 
către consumator;

eliminat
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Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 40.

Amendamentul 445
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „contract de prestări de servicii” 
înseamnă orice contract, altul decât un 
contract de vânzare, prin care este 
furnizat un serviciu de către comerciant
către consumator;

(5) „contract de prestări de servicii” 
înseamnă orice contract de prestare a unui
serviciu de către un comerciant în 
favoarea unui consumator;

Or.fr

Justificare

Referirea din oficiu la un contract de vânzări este prea largă. Simplificare și 
clarificare.

Amendamentul 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „contract cu scop mixt” înseamnă un 
contract ce include atât aspecte privind 
prestarea de servicii, cât și aspecte de 
livrare a unor bunuri;

Or.de
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Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 41.

Amendamentul 447
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 –  alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „contracte de furnizare de utilități” 
înseamnă contracte de vânzare și de 
prestare de servicii privind livrarea de gaz 
și apă, atunci când nu sunt vândute în 
cantitate sau volum limitate, și pentru 
livrarea de electricitate; 

Or.de

Justificare

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von 
großer Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die 
rechtliche Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den 
Mitgliedstaaten allerdings unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu 
tragen, werden die Verträge als "Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff 
der "Versorgungsverträge" wird kein neuer Vertragstypus neben Kauf- und 
Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine Teilmenge der beiden 
Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendamentul 448
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de prestări 
de servicii în vederea încheierii căruia 
comerciantul utilizează exclusiv unul sau 

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de prestări 
de servicii în vederea încheierii sau 
inițierii căruia comerciantul utilizează 
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mai multe mijloace de comunicare la 
distanță;

exclusiv unul sau mai multe mijloace de 
comunicare la distanță;

Or.en

Justificare

Din motive de clarificare trebuie menționat că și inițierea unui contract se consideră 
contract la distanță (respectiv comandarea unui produs prin telefon și ridicarea 
acestuia la punctul de vânzare).

Amendamentul 449
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de prestări 
de servicii în vederea încheierii căruia
comerciantul utilizează exclusiv unul sau 
mai multe mijloace de comunicare la 
distanță;

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de prestări 
de servicii încheiat între un comerciant și 
un consumator, părțile nefiind prezente 
fizic simultan și în vederea încheierii 
căruia părțile utilizează exclusiv unul sau 
mai multe mijloace de comunicare la 
distanță

Or.fr

Amendamentul 450
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de 
prestări de servicii în vederea încheierii
căruia comerciantul utilizează exclusiv 
unul sau mai multe mijloace de comunicare 
la distanță;

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract încheiat între un comerciant și 
un consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu, care 
are loc în cadrul unui sistem organizat 
pentru vânzarea la distanță de produse 
sau servicii și înainte de sau la încheierea
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căruia comerciantul și consumatorul nu 
sunt prezenți fizic simultan, ci utilizează 
exclusiv unul sau mai multe mijloace de 
comunicare la distanță;

Or.de

Justificare

Definiția ar trebui să clarifice faptul că părțile nu sunt prezente fizic simultan și că 
utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță nu se 
aplică doar momentului încheierii contractului. Și anterior acesteia vor fi existat 
contacte sau consultări. În prezent este frecventă încheierea propriu-zisă a unui 
contract fără ca părțile să fie prezente fizic simultan și cu utilizarea de mijloace de 
comunicare la distanță.

Amendamentul 451
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract de vânzare sau contract de 
prestări de servicii în vederea încheierii
căruia comerciantul utilizează exclusiv 
unul sau mai multe mijloace de comunicare 
la distanță;

(6) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract încheiat între un comerciant și 
un consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu, care 
are loc în cadrul unui sistem pentru 
vânzarea la distanță de produse sau 
servicii și la încheierea căruia 
comerciantul și consumatorul nu sunt 
prezenți fizic simultan, ci utilizează 
exclusiv unul sau mai multe mijloace de 
comunicare la distanță;

Or.en

Amendamentul 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „mijloc de comunicare la distanță” 
înseamnă orice mijloc care, fără prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului, poate fi utilizat pentru 
încheierea unui contract între aceste părți;

(7) „mijloc de comunicare la distanță” 
înseamnă orice mijloc care, fără prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului, poate fi utilizat în 
contextul încheierii unui contract între 
aceste părți;

Or.de

Justificare

Definiția trebuie rafinată pentru a sublinia că mijloacele de comunicare la distanță 
sunt folosite pentru încheierea contractului, reflectând astfel faptul că, de regulă, în 
vânzările la distanță, acceptarea contractului se face la livrare.

Amendamentul 453
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă:

8) „contract încheiat în afara spațiului 
comercial permanent” înseamnă:

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or.cs

Justificare

Recomand adăugarea cuvântului „permanent” pe lângă „spațiu comercial” în 
întregul text. Aceasta ar putea preveni practicile frecvente de declarare către 
autoritatea de evidență competentă a unui spațiu comercial valabil pentru doar o zi 
sau doar câteva zile în care are loc o acțiune (de exemplu spațiul unui restaurant, 
ambarcațiuni de agrement, sau cazurile în care bunurile sunt oferite spre vânzare în 
spațiul de circulație din centrele comerciale).
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Amendamentul 454
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă:

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă orice contract 
încheiat între un comerciant și un 
consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu:

(a) încheiat în afara spațiului comercial, 
în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului sau  
pentru care consumatorul a făcut o 
comandă în aceleași circumstanțe, cu 
excepția cazului în care consumatorul a 
inițiat contactul comercial cu 
comerciantul în scopul încheierii 
contractului, sau
(b) încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului în 
cadrul spațiului comercial sau pentru 
care consumatorul a făcut o ofertă în 
cadrul spațiului comercial, după ce în 
prealabil fusese abordat pe stradă în mod 
personal și individual și convins să intre 
în incinta comercială, sau
(c) încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului în 
incinta spațiului comercial în cursul unei 
excursii inițiată de comerciant sau de un 
terț în interesul comerciantului, în scopul 
unor activități de marketing și de vânzare 
de bunuri sau pentru care consumatorul a 
făcut o ofertă în aceleași circumstanțe;

Or.de

Justificare

O excepție de la principiile fundamentale din dreptul contractual, și anume, obligația 
de a adera la un contract, materializată sub forma dreptului de retragere, este 
convingătoare doar atunci când există o justificare specifică, așa cum poate fi cazul 
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atunci când consumatorii sunt luați prin surprindere, de exemplu de vizita 
nesolicitată a unui comerciant sau de abordarea pe stradă. Consumatorii nu sunt 
luați prin surprindere atunci când au solicitat ei înșiși vizita comerciantului sau au 
inițiat tranzacția.

Amendamentul 455
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă:

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă orice contract 
încheiat între un comerciant și un 
consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu:

Or.de

Amendamentul 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă:

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă orice contract 
încheiat între un comerciant și un 
consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu:

Or.en

Amendamentul 457
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului, chiar dacă este precedat
de o ofertă din partea consumatorului, sau

Or.fr

Justificare

Clarificare și simplificare.

Amendamentul 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului, chiar dacă este precedat 
de o ofertă din partea consumatorului,  

Or.fr

Justificare

Simplificarea propunerii Comisiei.
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Amendamentul 459
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de servicii 
pentru care consumatorul a făcut o 
comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) încheiat în afara spațiului comercial, în 
prezența fizică simultană a comerciantului 
și a consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de servicii 
pentru care consumatorul a făcut o 
comandă în aceleași circumstanțe, sau

Or.de

Justificare

Prezentul amendament doar înlocuiește formularea anterioară a articolului 2 
alineatul (8) litera (a).  În schimb amendamentul anterior 44 rămâne valabil.

Amendamentul 460
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii în timpul unei 
excursii organizate de comerciant în afara 
spațiului comercial sau în timpul unei 
vizite a comerciantului la domiciliul
consumatorului sau al unui alt 
consumator, sau la locul de muncă al 
consumatorului, cu condiția ca vizita să 
nu aibă loc la cererea expresă a 
consumatorului.

Or.en
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Justificare

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when 
negotiating with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied 
to every business contact in the public arena and/or away from business premises. 
This extension of the scope and the associated information and formal requirements 
would especially burden the street sale of individual magazines and newspapers. 
Against this background the current definition of ‘off-premises contracts’ in the 
Doorstep Selling Directive should be maintained.

Amendamentul 461
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat 
între un comerciant și un consumator ce a 
fost convins să încheie contractul în urma 
unor negocieri inițiate sau conduse de 
comerciant în prezența consumatorului, 
în afara spațiului comercial al 
comerciantului sau cu ocazia unui 
eveniment informal;

Or.de

Justificare

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem 
nicht schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, 
in welcher Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des 
Verbrauchers gebildet hat. Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder 
Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die 
Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.
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Amendamentul 462
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut o 
comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) încheiat în afara spațiului comercial, în 
prezența fizică simultană a comerciantului 
și a consumatorului într-una din 
următoarele situații sau pentru care 
consumatorul a făcut o comandă în aceleași 
circumstanțe:

Or.de

Amendamentul 463
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului la locul de muncă al 
acestuia, la domiciliul său sau al unui alt 
consumator, cu condiția ca vizita să nu 
aibă loc la cererea expresă a 
consumatorului; Aceasta exclude 
contractele care, în conformitate cu 
legislația internă a statelor membre, sunt 
certificate de un funcționar public care 
are obligația legală de a fi independent și 
imparțial și care trebuie să se asigure, 
furnizând informații juridice 
cuprinzătoare, că consumatorul încheie 
contractul doar după o analiză atentă și 
cunoscându-i domeniul legal de aplicare;
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Or.de

Amendamentul 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) care este încheiat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului cu 
excepția cazului în care consumatorul 
însuși a inițiat contactul comercial cu 
comerciantul sau cu agentul acestuia în 
scopul încheierii contractului;

Or.en

Amendamentul 465
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat:

- în cadrul unei deplasări organizate de 
un comerciant în afara spațiului său 
comercial sau

- în cursul unei vizite a unui comerciant 
la domiciliul consumatorului sau al unui 
alt consumator sau la locul de muncă al 
consumatorului, dacă vizita nu are loc la 
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cererea expresă a consumatorului.

Or.en

Justificare

Această definiție [articolul 2 primul paragraf punctul 8 literele (a), (b), (c) și (d)] ar 
exclude din sfera de aplicare a „contractelor negociate în afara spațiului 
comercial”renovările și serviciile similare, pentru care consumatorul invită un 
comerciant acasă pentru a estima și a planifica o renovare și care au fost încheiate 
acolo. Nu ar fi rezonabil ca în aceste cazuri să se aplice drepturile de retragere etc. 
care se aplică în general contractelor negociate în afara spațiului comercial.

Amendamentul 466
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul i (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la locul de muncă al consumatorului 
sau într-o rezidență privată, cu excepția 
cazului în care consumatorul a solicitat, 
din proprie inițiativă, prezența 
comerciantului;

Or.de

Amendamentul 467
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la un eveniment recreațional organizat 
de comerciant sau de o terță parte cel 
puțin în interesul, inter alia, al 
comerciantului sau

Or.de
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Amendamentul 468
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) într-un vehicul sau un loc accesibil 
publicului;

Or.de

Amendamentul 469
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „tranzacții de zi cu zi”
înseamnă contracte de vânzare sau de 
prestări de servicii în cadrul cărora, de 
regulă, contractul este executat integral 
imediat după încheierea lui; 

Or.de

Amendamentul 470
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 

eliminat
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comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

Or.de

Justificare

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in 
welcher Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers 
gebildet hat. Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder 
Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die 
Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Amendamentul 471
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 –litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

eliminat

Or.de

Amendamentul 472
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 –litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

(b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, cu 
excepția contractelor care, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute de 
statele membre, sunt autentificate de un 
funcționar public care trebuie, conform 
legii, să fie independent și imparțial și să 
garanteze, furnizând informații juridice 
detaliate, că consumatorul încheie 
contractul doar după o reflecție adecvată 
și cunoscându-i pe deplin domeniul de 
aplicare din punct de vedere juridic (act 
autentic);

Or.en

Justificare

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional 
nature of the psychological situation for the consumer who risks being caught off 
his/her guard are essential for the protective system foreseen by the directive. As the 
notion of ‘business premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 
(9)), the latter would in many Member States also apply to contracts which, due to the 
specific context in which they are concluded, given the participation of a public 
official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, such as 
preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is 
provided with detailed information. Consequently, it is not appropriate to include 
these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also 
corresponds to the EC acquis.

Amendamentul 473
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

(b) orice contract încheiat în spațiul 
comercial, pe care consumatorul a fost 
convins să îl încheie prin intermediul 
unor negocieri desfășurate în condițiile 
prevăzute la litera (a);

Or.de

Amendamentul 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 –litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

(b) orice contract încheiat în spațiul 
comercial, dar ale cărui elemente esențiale 
au fost stabilite în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

Sunt excluse contractele care sunt 
autentificate de un funcționar public în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute de 
statele membre.

Or.en

Amendamentul 475
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice contract de vânzare sau contract
de prestări de servicii încheiat în spațiul 

(b) orice contract de vânzare de bunuri sau 
de prestări de servicii, altele decât cele în 
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comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a
comerciantului și a consumatorului.

cadrul cărora consumatorul a solicitat 
vizita comerciantului;

Or.en

Justificare

Această definiție [articolul 2 primul paragraf punctul 8 literele (a), (b), (c) și (d)] ar 
exclude din sfera de aplicare a „contractelor negociate în afara spațiului comercial” 
renovările și serviciile similare, pentru care consumatorul invită un comerciant la 
domiciliu pentru a estima și a planifica o renovare, iar contractul este încheiat la 
domiciliul consumatorului. Nu ar fi rezonabil ca în aceste cazuri să se aplice 
drepturile de retragere etc. care se aplică în general contractelor negociate în afara 
spațiului comercial.

Amendamentul 476
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice contract de vânzare sau de 
prestări de servicii pentru care 
consumatorul a făcut o ofertă în condiții 
similare cu cele descrise la litera (a) sau 
(b), deși oferta în cauză nu este fermă 
pentru consumator înainte ca aceasta să 
fie acceptată de comerciant;

Or.en

Justificare

Această definiție [articolul 2 primul paragraf punctul 8 literele (a), (b), (c) și (d)] ar 
exclude din sfera de aplicare a „contractelor negociate în afara spațiului comercial” 
renovările și serviciile similare, pentru care consumatorul invită un comerciant la 
domiciliu pentru a estima și a planifica o renovare, iar contractul este încheiat la 
domiciliul consumatorului. Nu ar fi rezonabil ca în aceste cazuri să se aplice 
drepturile de retragere etc. care se aplică în general contractelor negociate în afara 
spațiului comercial.
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Amendamentul 477
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera bb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) orice ofertă făcută contractual de 
consumator în condiții similare cu cele 
descrise la litera (a) sau (b) în cazul în 
care oferta este fermă pentru consumator;

Or.en

Justificare

Această definiție [articolul 2 primul paragraf punctul 8 literele (a), (b), (c) și (d)] ar 
exclude din sfera de aplicare a „contractelor negociate în afara spațiului comercial” 
renovările și serviciile similare, pentru care consumatorul invită un comerciant la 
domiciliu pentru a estima și a planifica o renovare, iar contractul este încheiat la 
domiciliul consumatorului. Nu ar fi rezonabil ca în aceste cazuri să se aplice 
drepturile de retragere etc. care se aplică în general contractelor negociate în afara 
spațiului comercial.

Amendamentul 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice contract de vânzare sau de 
prestări de servicii încheiat prin orice 
mijloace în urma unui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii 
prevăzut la litera (a) sau (b) de mai sus, 
între același comerciant și același 
consumator în legătură cu aceleași 
produse;

Or.en
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Amendamentul 479
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice contract încheiat în cursul unei 
deplasări a comerciantului realizate cu 
scopul de a promova și a vinde bunurile 
sau serviciile achiziționate de 
consumator;

Or.en

Amendamentul 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice contract care, în conformitate 
cu dreptul intern, este autentificat de un 
funcționar public este exclus din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive;

Or.fr

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul la considerentul 14.
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Amendamentul 481
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sunt excluse contractele pentru 
tranzacțiile de zi cu zi cu o valoare de 
maximum 60 EUR care sunt executate 
integral de către comerciant imediat după 
încheierea lor;

Or.de

Justificare

În cazul tranzacțiilor de zi cu zi cu valoare mică, cerințele de furnizare de informații, 
care nu prea sunt necesare din punctul de vedere al protecției consumatorului, ar 
impune comercianților o sarcină considerabilă. 

Amendamentul 482
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „spațiu comercial” înseamnă: (9) „spațiu comercial” înseamnă orice 
unitate imobilă sau mobilă de vânzare cu 
amănuntul, inclusiv unitățile de vânzare 
sezonieră cu amănuntul, în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
permanență;

Or.en

Justificare

Normele privind contractele negociate în afara spațiului comercial ar trebui să se 
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aplice tarabelor din piețe și standurilor comerciale din târguri, deoarece 
consumatorii sunt deseori supuși unei presiuni psihologice și sunt convinși frecvent 
de comercianți care oferă condiții speciale „pe loc”.

Amendamentul 483
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice unitate imobilă sau mobilă de 
vânzare cu amănuntul, inclusiv unitățile 
de vânzare sezonieră cu amănuntul, în 
care comerciantul își desfășoară 
activitatea în permanență, sau

eliminat

Or.en

Amendamentul 484
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

eliminat

Or.de

Amendamentul 485
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

eliminat

Or.en

Justificare

Normele privind contractele negociate în afara spațiului comercial ar trebui să se 
aplice tarabelor din piețe și standurilor comerciale din târguri, deoarece 
consumatorii sunt deseori supuși unei presiuni psihologice și sunt convinși frecvent 
de comercianți care oferă condiții speciale „pe loc”.

Amendamentul 486
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

eliminat

Or.en

Amendamentul 487
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tarabele din piață și standurile eliminat
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comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

Or.en

Amendamentul 488
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

eliminat

Or.en

Amendamentul 489
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri în care 
comerciantul își desfășoară activitatea în 
mod regulat sau temporar;

(b) tarabele din piață în care comerciantul 
își desfășoară activitatea în mod regulat sau 
temporar;

Or.fr
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Amendamentul 490
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „formular de comandă” înseamnă un 
instrument prin care sunt stabilite 
clauzele contractuale și care trebuie 
semnat de consumator în vederea 
încheierii unui contract negociat în afara 
spațiului comercial;

(11) „în scris” înseamnă comunicarea 
notificărilor sau a informațiilor pe hârtie. 
Orice comunicare prin mijloace 
electronice care asigură o înregistrare 
durabilă disponibilă destinatarului pe un 
suport durabil este considerată a fi 
echivalentă cu o comunicare „în scris”.
(Toate trimiterile actuale din directivă la 
suporturi durabile ar trebui înlocuite cu 
trimiteri la „în scris”.)

Or.de

Justificare

Definiția expresiei „în scris” ține seama de faptul că, în practică, informațiile sunt 
trimise adeseori prin e--mail, precum și pe hârtie. Această abordare este consecventă 
cu cea utilizată în ceea ce privește acordurile privind competența judiciară la 
articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. 

Amendamentul 491
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „produs” înseamnă orice bun sau 
serviciu, inclusiv bunuri imobile, drepturi 
și obligații;

(12) „produs” înseamnă orice bun sau 
serviciu;

Or.en
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Amendamentul 492
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă 
bunuri consumatorilor, care participă sau 
au posibilitatea de a participa în persoană 
la licitație, prin intermediul unei proceduri 
de licitare concurențială condusă de un 
adjudecător și în care bunurile sunt 
achiziționate de ofertantul care prezintă 
oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere financiar.

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care o terță parte, care 
acționează ca reprezentant al 
comerciantului, oferă bunuri sau servicii
consumatorilor, care participă sau au 
posibilitatea de a participa în persoană la 
licitație, prin intermediul unei proceduri de 
licitare concurențială și transparentă. 
Terța parte care acționează ca 
reprezentant intervine în încheierea 
contractului de vânzare sau de prestări de 
servicii prin atribuirea bunurilor sau 
serviciilor consumatorului care face cea 
mai mare ofertă la încheierea procedurii.

Or.fr

Amendamentul 493
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă 
bunuri consumatorilor, care participă sau 
au posibilitatea de a participa în persoană 
la licitație, prin intermediul unei proceduri 
de licitare concurențială condusă de un 
adjudecător și în care bunurile sunt 
achiziționate de ofertantul care prezintă 
oferta cea mai avantajoasă din punct de 

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă 
bunuri sau servicii consumatorilor, care 
participă sau au posibilitatea de a participa 
în persoană la licitație, prin intermediul 
unei proceduri de licitare concurențială 
condusă de un adjudecător și în care 
bunurile sunt achiziționate de ofertantul 
care prezintă oferta cea mai avantajoasă 
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vedere financiar. din punct de vedere financiar;

Or.en

Amendamentul 494
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament din partea comerciantului sau a 
producătorului („garantul”) față de 
consumator de a rambursa prețul plătit sau 
de a înlocui, a repara sau a întreține 
bunurile în orice mod, în cazul în care 
acestea nu corespund specificațiilor din 
certificatul de garanție sau din reclama 
relevantă disponibilă la momentul sau 
înaintea încheierii contractului;

(18) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament din partea comerciantului sau a 
producătorului („garantul”) față de 
consumator, în plus față de obligațiile 
legale referitoare la garanția de 
conformitate, de a rambursa prețul plătit 
sau de a înlocui, a repara sau a întreține 
bunurile în orice mod, în cazul în care 
acestea nu corespund specificațiilor sau 
oricărei alte cerințe care nu este legată de 
conformitate din certificatul de garanție 
sau din reclama relevantă disponibilă la 
momentul sau înaintea încheierii 
contractului;

Or.fr

Justificare

Definiția propusă de Comisie este inacceptabilă în această formă, deoarece se face 
confuzie între garanția comercială și garanția de conformitate, deși o garanție 
comercială este un contract prin intermediul căruia comerciantul își asumă un 
angajament față de consumator, în plus față de obligațiile sale legate de garanția de 
conformitate. Garanțiile comerciale pot să acopere astfel multe alte aspecte legate de 
tranzacția comercială, cum ar fi livrarea, gratuitatea devizelor etc. 
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Amendamentul 495
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul obține
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul 
achiziționează bunurile sau serviciile care 
fac obiectul unui contract la distanță sau al 
unui contract negociat în afara spațiului 
comercial încheiat drept contract 
principal, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

Or.fr

Justificare

Această definiție corespunde dispozițiilor din dreptul național al mai multor state 
membre. În plus, conceptul de „contract auxiliar” este utilizat în Directiva privind 
dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată.

Amendamentul 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul obține
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul 
achiziționează bunurile sau serviciile care 
fac obiectul unui contract principal de 
vânzare sau de prestări de servicii, iar 
aceste bunuri sau servicii sunt furnizate de 
comerciant sau de o parte terță pe baza 
unui acord între partea terță respectivă și 
comerciant.
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Or.fr

Justificare

Această definiție corespunde dispozițiilor din dreptul național al mai multor state 
membre. În plus, conceptul de „contract auxiliar” este utilizat în Directiva privind 
dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată.

Amendamentul 497
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul obține
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul 
achiziționează de la un comerciant
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

Or.de

Amendamentul 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) „bunuri realizate conform 
specificațiilor consumatorului sau 
personalizate în mod clar” înseamnă orice 
bunuri care nu sunt prefabricate, a căror 
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producție se finalizează pe baza unei 
opțiuni sau decizii individuale a 
consumatorului cu privire, de exemplu, la 
culoare, mărime, material sau finisaje, 
care, din cauza faptului că sunt produse 
conform dorințelor consumatorului în 
aceste privințe, nu sunt vandabile sau 
sunt vandabile doar cu o reducere de preț 
nerezonabilă și care au fost prezentate în 
mod clar de către comerciant 
consumatorului ca bunuri personalizate.

Or.de

Justificare

Bunurile realizate conform specificațiilor consumatorului trebuie să fie definite drept 
o categorie separată. În caz contrar, s-ar putea crea o lacună în legislație în ceea ce 
privește practica destul de des întâlnită de a produce bunuri în funcție de cerințele 
consumatorilor.

Amendamentul 499
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care consumatorul sau 
comerciantul a furnizat celeilalte părți o 
adresă de e-mail, obligația prevăzută în 
prezenta directivă de a furniza informații 
pe un suport durabil este îndeplinită prin 
transmiterea informațiilor într-un e-mail 
trimis la adresa respectivă.

Or.en
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Amendamentul 500
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică, conform condițiilor 
și în limitele stabilite în dispozițiile sale, 
contractelor de vânzare și contractelor de 
prestări de servicii încheiate între 
comerciant și consumator.

(1) Prezenta directivă se aplică, conform 
condițiilor și în limitele stabilite în 
dispozițiile sale, contractelor de vânzare și 
contractelor de prestări de servicii încheiate 
între comerciant și consumator. Dispozițiile 
din prezenta directivă care reglementează 
contractele de prestări de servicii se 
aplică, de asemenea, contractelor de 
furnizare de utilități în sensul articolului 
2 punctul 5a, indiferent dacă sunt 
clasificate drept contract de vânzare sau 
contracte de prestări de servicii.

Or.de

Justificare

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von 
großer Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die 
rechtliche Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den 
Mitgliedstaaten allerdings unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu 
tragen, werden die Verträge als "Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff 
der "Versorgungsverträge" wird kein neuer Vertragstypus neben Kauf- und 
Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine Teilmenge der beiden 
Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendamentul 501
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor încheiate prin intermediul 
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licitațiilor publice.

Or.fr

Amendamentul 502
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor încheiate în fața unor notari 
sau a unor membri ai profesiilor 
echivalente.

Or.fr

Amendamentul 503
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezenta directivă nu se aplică 
serviciilor medicale și farmaceutice.

Or.fr

Amendamentul 504
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

eliminat

Or.en

Amendamentul 505
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

eliminat

Or.en

Amendamentul 506
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din legislația Uniunii 
Europene care reglementează contracte
sau sectoare speciale.

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 11.

Amendamentul 507
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința clauzelor 
contractuale abuzive prevăzute la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale prevăzute
la articolele 40 – 46, coroborate cu 
articolul 4 privind armonizarea completă.

Or.it
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Justificare

Doar capitolele I și V din directiva propusă ar trebui să se aplice serviciilor 
financiare. Având în vedere diversele directive aflate deja în vigoare (cum ar fi 
Directiva privind creditele de consum, Directiva privind comercializarea la distanță 
de servicii financiare, Directiva privind piețele instrumentelor financiare, Directiva 
privind serviciile de plată, Directiva privind prospectul etc.), adăugarea unui nou 
nivel de legislație ar mări gradul de complexitate și ar împiedica asigurarea 
securității juridice.

Amendamentul 508
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința dispozițiilor 
generale prevăzute la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

Or.de

Amendamentul 509
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor
clauze contractuale abuzive prevăzute la 
articolele 30 – 39 și a dispozițiilor generale
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articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

prevăzute la articolele 40 – 46, coroborate 
cu articolul 4 privind armonizarea 
completă.

Or.en

Justificare

Serviciile financiare cu amănuntul reprezintă produse complexe, iar statele membre 
trebuie, în consecință, să poată aplica acestui sector cerințe de informare și drepturi 
de retragere specifice.

Amendamentul 510
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința clauzelor 
contractuale abuzive prevăzute la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale prevăzute
la articolele 40 – 46, coroborate cu
definițiile relevante de la articolul 2.
Statele membre pot menține sau introduce 
în legislația lor internă dispoziții 
referitoare la serviciile financiare mai 
stricte decât cele prevăzute la articolele 
30-39.

Or.en
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Amendamentul 511
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din legislația Uniunii 
Europene care reglementează contracte 
sau sectoare speciale.

Or.fr

Amendamentul 512
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor negociate în afara spațiului 
comercial care sunt încheiate cu ajutorul 
unui funcționar public care are o 
obligație legală de a fi independent și 
imparțial și care trebuie să se asigure, 
furnizând informații cuprinzătoare, că 
consumatorul încheie contractul doar 
după o analiză atentă și cunoscându-i 
domeniul legal de aplicare.

Or.de

Justificare

Implicarea unui funcționar public care are o obligație legală de a fi independent și 
imparțial și de a furniza informații juridice cuprinzătoare părților garantează faptul 
că consumatorul încheie contractul doar după o analiză atentă și cunoscându-i 
domeniul legal de aplicare. Prin urmare, includerea acestor contracte ar fi 
inoportună și ar îngreuna sistemele judiciare ale statelor membre.
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Amendamentul 513
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă nu se aplică 
activităților care implică parierea unei 
mize cu valoare pecuniară în jocuri de 
noroc, inclusiv loterii, cazinouri și 
pariuri.

Or.de

Justificare

În conformitate cu jurisprudența CJ, statele membre au dreptul de a stabili în 
domeniul jocurilor de noroc nivelul de protecție pentru cetățenii lor și de a introduce 
norme specifice de protecție a consumatorilor. Parlamentul European (Rezoluția din 
9 martie 2009) și Consiliul (actuala dezbatere în cadrul grupului de lucru privind 
protecția consumatorilor) au împărtășit întotdeauna această poziție. Armonizarea 
maximă a drepturilor consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește jocurile de noroc, 
ar priva statele membre de dreptul lor de determinare.

Amendamentul 514
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor la distanță și contractelor 
negociate în afara spațiului comercial:
(a) referitoare la drepturi privind bunuri 
imobile, cu excepția contractelor privind 
închirierea și lucrările legate de bunuri 
imobile;
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(b) pentru servicii financiare;
(c) pentru servicii de transport.

Or.de

Justificare

Acquis-ul comunitar existent în domeniul serviciilor financiare și al serviciilor de 
transport conține numeroase norme privind protecția consumatorilor. Exceptarea 
serviciilor de transport ține seama, de asemenea, de problemele pe care pe care 
definiția largă a „contractelor negociate în afara spațiului comercial” le-ar crea în 
acest sector. 

Amendamentul 515
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor negociate în afara spațiului 
comercial în cazul cărora ambele părți 
urmează să realizeze tranzacțiile imediat 
și a căror valoare nu depășește 50 EUR, 
dacă sunt încheiate de întreprinderi în 
general în afara spațiului lor comercial 
sau dacă activitățile întreprinse nu sunt 
desfășurate, prin natura lor, într-un 
spațiu comercial permanent.

Or.de

Justificare

Chiar și cumpărarea unui buchet de trandafiri de la o florăreasă ambulantă sau 
achiziționarea de bilete pentru vizitarea orașelor ar face obiectul acestor dispoziții. 
Prin urmare, este nevoie de o excepție rezonabilă. Atunci când plătește imediat, 
consumatorul este conștient de costurile financiare și, în consecință, acționează cu 
atenție. Impunerea unei limite valorice previne utilizarea abuzivă a acestei exceptări.
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Amendamentul 516
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu afectează 
dreptul contractual general al statelor 
membre, în măsura în care acesta nu este 
armonizat, în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or.en

Amendamentul 517
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Numai articolele 30 – 39 privind 
drepturile consumatorilor în materie de 
clauze contractuale abuzive, coroborate 
cu articolul 4 privind armonizarea 
completă, se aplică contractelor care intră 
în domeniul de aplicare al Directivei 
94/47/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului12 și al Directivei 90/314/CEE 
a Consiliului13.

eliminat

12 JO L 280, 29.10.1994, p. 83.
13 JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

Or.en



AM\836026RO.doc 184/261 PE450.954v01-00

RO

Amendamentul 518
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Numai articolele 30 – 39 privind 
drepturile consumatorilor în materie de 
clauze contractuale abuzive, coroborate 
cu articolul 4 privind armonizarea 
completă, se aplică contractelor care intră 
în domeniul de aplicare al Directivei 
94/47/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului12 și al Directivei 90/314/CEE 
a Consiliului13.

eliminat

12 JO L 280, 29.10.1994, p. 83.
13 JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

Or.en

Amendamentul 519
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului contractual general la nivel 
național în măsura în care acesta nu este 
armonizat de normele din prezenta 
directivă. 

Or.fr
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Amendamentul 520
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc 
atingere dispozițiilor privind cerințele de 
informare incluse în Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului14 și în Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului15.

eliminat

14 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
15 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or.en

Amendamentul 521
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc 
atingere dispozițiilor privind cerințele de 
informare incluse în Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului14 și în Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului15.

eliminat

14 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
15 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or.en
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Amendamentul 522
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc atingere 
dispozițiilor privind cerințele de informare 
incluse în Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului[1] 
și în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.[2]

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor privind cerințele de informare 
incluse în Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului[1] 
și în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului[2].

Or.fr

Amendamentul 523
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc 
atingere dispozițiilor privind cerințele de 
informare incluse în Directiva
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului14 și în Directiva 2000/31/CE 
a Parlamentului European și a
Consiliului15.

(4) Prezenta directivă se aplică 
contractelor care intră sub incidența 
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și a Directivei
2000/31/CE a Parlamentului European și a
Consiliului.

Or.en

Amendamentul 524
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică 
activităților care implică parierea unei 
mize cu valoare pecuniară în jocuri de 
noroc, inclusiv loterii, cazinouri și 
pariuri.

Or.en

Amendamentul 525
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din legislația internă a 
statelor membre referitoare la natura 
juridică, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul proprietății asupra bunurilor 
imobile și la formularea sau transferul de 
drepturi de proprietate asupra unor 
bunuri imobile.

Or.de

Amendamentul 526
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 5-29 nu se aplică contractelor 
care, în conformitate cu legislația internă 
a statelor membre, sunt certificate de un 
funcționar public care are o obligație 
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legală de a fi independent și imparțial și 
care trebuie să se asigure, furnizând 
informații juridice cuprinzătoare, că 
consumatorul încheie contractul doar 
după o analiză atentă și cunoscându-i 
domeniul legal de aplicare.

Or.de

Amendamentul 527
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide că prezenta 
directivă se aplică doar contractelor în 
cadrul cărora consumatorul ar urma să 
plătească o sumă care depășește o 
anumită valoare. Suma în cauză nu poate 
depăși 100 EUR.

Or.de

Amendamentul 528
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 12-19 nu se aplică contractelor 
la distanță sau contractelor negociate în 
afara spațiului comercial referitoare la 
prestarea de servicii de cazare, transport, 
închiriere de autovehicule, catering sau 
agrement în ceea ce privește contractele 
care prevăd o dată sau o perioadă de 
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execuție specifică.

Or.de

Amendamentul 529
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor din legislația internă 
a statelor membre referitoare la crearea, 
achiziționarea sau transferul de drepturi 
in rem asupra unor bunuri imobile sau de 
garanții in rem asupra unor bunuri 
imobile.

Or.en

Justificare

Se clarifică faptul că directiva nu aduce atingere aplicării legislației statelor membre 
în materie de proprietate în ceea ce privește transferul proprietății asupra unor 
bunuri imobile sau crearea ori transferul drepturilor de proprietate asupra unor 
bunuri imobile.

Amendamentul 530
Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din legislația internă a 
statelor membre referitoare la vânzarea, 
achiziționarea sau transferul proprietății 
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asupra bunurilor imobile sau la crearea, 
achiziționarea sau transferul de drepturi 
de proprietate asupra unor bunuri 
imobile.

Or.de

Justificare

Se clarifică faptul că directiva nu aduce atingere legislației statelor membre în 
materie de proprietate în ceea ce privește transferul unor bunuri imobile sau crearea 
ori transferul drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile.

Amendamentul 531
Emma McClarkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot decide că 
prezenta directivă se aplică doar 
contractelor în cadrul cărora 
consumatorul ar urma să plătească o 
sumă care depășește o anumită valoare.

Or.en

Justificare

Propunerea Comisiei nu conține o clauză de minimis, deși Directiva privind vânzările 
la domiciliul clientului cuprinde, pe bună dreptate, o astfel de clauză [articolul 3 
alineatul (1)]. Acest lucru înseamnă că cerințele formale și de informare 
cuprinzătoare prevăzute în text se vor aplica tuturor contractelor, ceea ce ar face 
mult mai dificilă, dacă nu chiar imposibilă, vânzarea de ziare și reviste pe stradă. 
Prin urmare, o clauză de minimis nu este necesară doar pentru vânzarea liberă și 
fără obstacole de ziare pe stradă, ci și în interesul consumatorilor.
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Amendamentul 532
Damien Abad, Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
serviciilor sociale care vizează locuințe 
sociale, îngrijirea copiilor sau asistența 
acordată familiilor sau persoanelor aflate, 
permanent sau temporar, în dificultate și 
care sunt oferite de stat, de prestatori 
mandatați de stat sau de organizații 
caritabile recunoscute de stat.

Or.fr

Justificare

 Serviciile sociale de interes general sunt reglementate separat în legislația Uniunii 
Europene. Ele sunt esențiale pentru susținerea principiilor de coeziune și solidaritate 
socială și nu ar trebui să fie afectate de prezenta directivă, pentru că sunt servicii 
speciale. Acest amendament include, de asemenea, scutirea prevăzută la articolul 2 
alineatul (2) litera (j) din Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe piața internă.

Amendamentul 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
activităților care implică parierea unei 
mize cu valoare pecuniară în jocuri de 
noroc, inclusiv loterii, cazinouri și 
pariuri.

Or.en
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Justificare

Statele membre au adoptat dispoziții specifice de drept intern pentru a proteja 
consumatorii de riscurile asociate jocurilor de noroc. Jurisprudența la zi a Curții de 
Justiție a UE confirmă că statele membre pot defini detaliat nivelul de protecție, în 
funcție de tradițiile și culturile lor. Propunerea Comisie se aplică de manieră 
generală jocurilor de noroc și pariurilor și, vizând armonizarea la cel mai înalt nivel 
a drepturilor consumatorilor și societăților, ar împiedica adoptarea sau menținerea 
de către statele membre a unor dispoziții pe care le consideră necesare în domeniul 
protecției consumatorilor.

Amendamentul 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor din legislația internă 
a statelor membre referitoare la crearea, 
achiziționarea sau transferul de drepturi 
asupra unor bunuri imobile sau de 
garanții asupra unor bunuri imobile.

Or.en

Amendamentul 535
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
activităților care implică parierea unei 
mize cu valoare pecuniară în jocuri de 
noroc, inclusiv loterii, cazinouri și 
pariuri.

Or.en
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Justificare

Statele membre au adoptat dispoziții de drept intern pentru protecția consumatorilor 
de riscurile asociate jocurilor de noroc. Includerea jocurilor de noroc în domeniul de 
aplicare al prezentei directive ar împiedica menținerea sau adoptarea de către statele 
membre a unor dispoziții pe care se consideră necesare în domeniul protecției 
consumatorilor.

Amendamentul 536
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere alineatului (4), 
orice dispoziție din prezenta directivă se 
aplică doar în măsura în care nu există 
dispoziții specifice având același obiectiv 
în alte acte din legislația Uniunii.

Or.en

Amendamentul 537
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre pot menține sau 
adopta, în conformitate cu legislația 
Uniunii, cerințe suplimentare adecvate și 
proporționale de informare sau de 
prezentare justificate de o anchetă sau de 
un studiu asupra unui sector economic 
care demonstrează existența unei surse de 
prejudicii pentru consumatori sau a unor 
deficiențe de concurență în sectorul 
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respectiv.

Or.en

Amendamentul 538
Louis Grech

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor din legislația internă 
a statelor membre referitoare la crearea, 
achiziționarea sau transferul de drepturi 
in rem asupra unor bunuri imobile sau de 
garanții in rem asupra unor bunuri 
imobile.

Or.en

Justificare

Se clarifică faptul că directiva nu aduce atingere aplicării legislației statelor membre 
în materie de proprietate în ceea ce privește transferul proprietății asupra unor 
bunuri imobile sau crearea ori transferul drepturilor de proprietate asupra unor 
bunuri imobile.

Amendamentul 539
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Armonizare completă Gradul de armonizare

Or.fr
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Amendamentul 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De 
Campos, Louis Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine 
Stihler, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, 
Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, 
Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Armonizare completă Armonizarea minimă

Or.en

Amendamentul 541
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Armonizare completă Indicator de armonizare

Or.el

Amendamentul 542
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 

eliminat
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prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai 
mult sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 543
Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un nivel 
diferit de protecție a consumatorilor.

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
alineatul (2), statele membre pot adopta 
sau menține în vigoare dispoziții mai 
stricte în domeniul reglementat de 
prezenta directivă pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.
(1a) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite de cele prevăzute la articolele 12-
17, inclusiv dispoziții mai stricte sau mai 
puțin stricte, pentru a asigura un nivel 
diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en

Justificare

Ar trebui adoptată o abordare mixtă conform căreia să se recurgă la armonizarea 
completă doar pentru anumite aspecte specifice pentru care aceasta este fezabilă și 
justificată. Pentru a evita problemele de deviere sau efectele neașteptate asupra 
legislației interne, este absolut necesar să se prevadă o dispoziție privind 
armonizarea minimă.
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Amendamentul 544
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un nivel 
diferit de protecție a consumatorilor.

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
alineatul (2), statele membre pot adopta 
sau menține în vigoare dispoziții mai 
stricte în domeniul reglementat de 
prezenta directivă pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor. Statele membre se 
asigură că aceste dispoziții sunt 
compatibile cu tratatele.
(1a) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite de cele prevăzute la articolele 2, 3, 
și 5, la articolul 12 alineatele (1) - (3), la 
articolele 13 - 18, 22 și 23, la articolul 24 
alineatele (1) și (2) și la articolul 31 
alineatele (1) - (3) din prezenta directivă, 
inclusiv dispoziții mai stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de 
la proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information 
des consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus 
à distance et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 
10 et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour 
lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit 
national, des dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin 
d'assurer un niveau plus élevé de protection du consommateur. En outre, le 
paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour permettre aux Etats 
membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" (possibilité de fixer, à 
l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle l'exécution du 
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contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du chapitre IV 
; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Amendamentul 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De 
Campos, Louis Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine 
Stihler, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, 
Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, 
Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

(1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite de cele stabilite în prezenta 
directivă, dacă acestea asigură un nivel
mai ridicat de protecție a consumatorilor.

(1a) Drepturile care rezultă din prezenta 
directivă sunt exercitate fără a aduce 
atingere altor acte ale Uniunii care 
reglementează drepturile consumatorilor.

Or.en

Justificare

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent 
rules. With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be 
guaranteed that consumers benefit from the protection granted to them by consumer 
protection rules laid down in the consumer legislation in force in their Member States 
and that Member States cannot introduce new consumer rights which are to the 
detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the 
existing consumer protection provisions in European laws.
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Amendamentul 546
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor, statele membre 
pot menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute
în prezenta directivă.

Or.el

Justificare

O armonizare completă ar împiedica consumatorii să beneficieze de dispozițiile mai 
favorabile care sunt în vigoare în anumite state membre ale UE.

Amendamentul 547
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un nivel 
diferit de protecție a consumatorilor.

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite de cele prevăzute în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai stricte sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un nivel 
diferit de protecție a consumatorilor, cu 
excepția cazurilor în care prezenta 
directivă prevede altfel.

Or.en
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Amendamentul 548
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care prezenta 
directivă prevede altfel, statele membre 
pot adopta sau menține în vigoare 
dispoziții mai stricte, compatibile cu 
prevederile din tratat, în domeniul 
reglementat de prezenta directivă pentru a 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 549
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre mențin sau 
introduc dispoziții mai stricte pentru a 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor în domeniul armonizat 
prin prezenta directivă, dispozițiile 
respective trebuie să fie compatibile cu 
prevederile din tratat și să fie notificate 
Comisiei.
Comisia face publice aceste informații 
prin afișarea lor pe un site internet sau pe 
o altă cale ușor accesibilă.

Or.en
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Amendamentul 550
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile care rezultă din prezenta 
directivă sunt exercitate fără a aduce 
atingere altor drepturi pe care 
consumatorul le poate invoca în temeiul 
dispozițiilor de drept intern care 
reglementează răspunderea contractuală 
sau extracontractuală.

Or.en

Amendamentul 551
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul capitol se aplică 
contractelor la distanță și contractelor 
negociate în afara spațiului comercial.
Prezentul capitol nu se aplică contractelor 
la distanță și contractelor negociate în 
afara spațiului comercial:
(a) referitoare la vânzarea, achiziționarea, 
transferul sau grevarea unor bunuri 
imobile sau a drepturilor asupra unor 
bunuri imobile;
(b)referitoare la construirea sau 
modificarea semnificativă a unei clădiri 
sau la închirierea unei clădiri sau a unui 
apartament.

Or.de
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Justificare

Contractele referitoare la construirea sau modificarea semnificativă a unei cădiri 
sunt, de regulă, pregătite cu atenție de cele două părți contractante, astfel încât nu 
sunt necesare dispoziții privind dreptul de retragere. Toate informațiile pot fi obținute 
de consumator în cursul negocierilor, prin urmare, cerințele de informare din 
prezentul capitol nu sunt adecvate pentru contractele de acest tip. Fiecare stat 
membru are deja norme cuprinzătoare și foarte diferite cu privire la contractele de 
închiriere.

Amendamentul 552
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu se aplică contractelor 
la distanță și contractelor negociate în 
afara spațiului comercial referitoare la 
servicii financiare.

Or.de

Justificare

Serviciile financiare sunt foarte complexe și au fost deja prevăzute norme 
cuprinzătoare pentru reglementarea lor în alte directive, inclusiv Directiva privind 
creditele de consum și Directiva privind comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare. Cerințele de informare și drepturile de retragere ale consumatorilor în 
ceea ce privește serviciile financiare ar trebui deci prevăzute în cadrul legislației 
specifice a Uniunii Europene în acest domeniu.

Amendamentul 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Armonizare specifică completă

În măsura în care prezentul capitol nu 
dispune altfel, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
în prezentul capitol.

Or.de

Amendamentul 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 4b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Domeniu de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică contractelor 
la distanță și contractelor negociate în 
afara spațiului comercial.
(2) Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor la distanță și contractelor 
negociate în afara spațiului comercial:
(a) referitoare la drepturi privind bunuri 
imobile, cu excepția contractelor privind 
închirierea și lucrările legate de bunuri 
imobile;
(b) care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 90/314/CEE a Consiliului sau 
al Directivei 2008/122/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.
(3) Prezentul capitol nu se aplică 
următoarelor contracte negociate în afara 
spațiului comercial:
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(a) acorduri de credit în sensul definiției 
de la articolul 3 litera (c) din Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului;
(b) contracte de asigurare generală în 
sensul definiției de la articolul 2 alineatul 
(2) și din anexa I partea A la Directiva 
2009/138/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului;
(c) contracte de asigurare de viață în 
sensul definiției de la articolul 2 alineatul 
(3) și din anexa II la Directiva 
2009/138/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului;
(d) contracte pentru care suma pe care 
trebuie să o plătească consumatorul nu 
depășește 20 EUR.
(4) Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor la distanță:
(a) încheiate prin intermediul automatelor 
sau al incintelor comerciale automatizate;
(b) încheiate cu operatori de 
telecomunicații prin intermediul 
telefoanelor publice cu plată pentru 
utilizarea lor, în măsura în care acestea se 
referă la utilizarea telefoanelor sau la 
conexiuni unice prin telefon, internet sau 
fax stabilite de către consumator;
(c) care intră sub incidența Directivei 
2002/65/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.
5. Articolele 12-19 nu se aplică 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de autovehicule, catering sau agrement în 
ceea ce privește contractele care prevăd o 
dată sau o perioadă de execuție specifică.

Or.de
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Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentele anterioare 65-68.

Amendamentul 555
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Armonizare nouă

În ceea ce privește articolele 5-7, dacă nu 
se menționează altfel în prezenta 
directivă, statele membre pot adopta sau 
menține în vigoare dispoziții mai stricte, 
compatibile cu prevederile din tratat, în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute în 
prezentul capitol, cu excepția celor 
prevăzute la articolele 9, 10 și 11, la 
articolul 13 alineatul (2), precum și la 
articolele 19 și 20.

Or.en

Amendamentul 556
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile destinate consumatorilor Informațiile destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 
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spațiului comercial.

Or.fr

Justificare

Concentrare pe capitolele II și III din propunerea Comisiei referitoare la informarea 
consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și contractele 
negociate în afara spațiului comercial. Se face trimitere, implicit, la principiul 
general al armonizării maxime a dispozițiilor din prezentul capitol, inserându-se, 
după caz și pentru fiecare articol care ar putea fi vizat, o clauză minimă.

Amendamentul 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile destinate consumatorilor Informațiile destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 
spațiului comercial.

Or.fr

Justificare

Capitolele II și III trebuie unite pentru a plasa pe o bază uniformă dispozițiile din 
prezenta directivă care vizează aspecte esențiale ale schimburilor comerciale 
transfrontaliere pe piața internă, așa cum a arătat raportorul.

Amendamentul 558
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile destinate consumatorilor Informațiile destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 
spațiului comercial

Or.de

Amendamentul 559
Othmar Karas

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile destinate consumatorilor Armonizare specifică completă

Or.de

Amendamentul 560
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul - 5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul - 5

În măsura în care prezentul capitol nu 
dispune altfel în ceea ce privește 
informațiile destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 
spațiului comercial, statele membre nu 
pot menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
în prezentul capitol.
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Or.fr

Justificare

Concentrare pe capitolele II și III din propunerea Comisiei referitoare la informarea 
consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și contractele 
negociate în afara spațiului comercial. Se face trimitere, implicit, la principiul 
general al armonizării maxime a dispozițiilor din prezentul capitol, inserându-se, 
după caz și pentru fiecare articol care ar putea fi vizat, o clauză minimă.

Amendamentul 561
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul - 5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul - 5

În măsura în care prezentul capitol nu 
dispune altfel, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
în prezentul capitol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.de

Amendamentul 562
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe generale de informare Cerințe de informare
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Or.en

Amendamentul 563
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul îi furnizează consumatorului 
informații privind bunurile și serviciile la 
care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil ținând seama de 
circumstanțele specifice ale contractului 
și publicitatea conexă, inclusiv:

Or.en

Amendamentul 564
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze 
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Comerciantul îi comunică 
consumatorului, în timp util și, în orice 
caz, înaintea încheierii oricărui contract la 
distanță sau a unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, următoarele 
informații de o manieră clară și precisă și 
într-un limbaj ușor de înțeles:

Or.fr
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Justificare

Principiul conform căruia consumatorului trebuie să i se pună la dispoziție anumite 
informații înainte de încheierea contractului trebuie specificat ferm și clar.

Amendamentul 565
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii,
comerciantul trebuie să îi furnizeze 
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Comerciantul îi furnizează 
consumatorului, în timp util pentru a-i 
permite să analizeze faptele în mod 
eficace și, în orice caz, înaintea încheierii 
oricărui contract de vânzare sau de prestări 
de servicii, următoarele informații, de o 
manieră clară și inteligibilă:

Or.fr

Amendamentul 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze 
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Comerciantul îi comunică 
consumatorului, în timp util și, în orice 
caz, înaintea încheierii oricărui contract la 
distanță sau a unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, următoarele 
informații de o manieră clară și 
inteligibilă:

Or.fr
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Justificare

Principiul conform căruia consumatorului trebuie să i se pună la dispoziție anumite 
informații înainte de încheierea contractului trebuie specificat ferm și clar.

Amendamentul 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, 
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Cu o perioadă de timp suficientă 
înainte ca consumatorul să fie ținut 
printr-un contract la distanță sau un 
contract negociat în afara spațiului 
comercial ori printr-o ofertă conexă, 
comerciantul sau orice persoană care 
acționează în numele comerciantului sau 
pentru acesta îi furnizează consumatorului 
următoarele informații, de o manieră clară 
și inteligibilă:

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 70.

Amendamentul 568
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera - a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze 

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze 
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consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(- a) faptul că este vorba despre un 
contract de vânzare sau de prestări de 
servicii, ceea ce înseamnă că intențiile 
părților trebuie stabilite în temeiul acestui 
aranjament juridic. 

Or.it

Amendamentul 569
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul îi furnizează consumatorului 
informații privind bunurile și serviciile la 
care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil ținând seama de 
circumstanțele specifice ale contractului 
și publicitatea conexă, inclusiv:

Or.en

Amendamentul 570
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze

(1) Cu o perioadă de timp suficientă 
înainte ca consumatorul să își dea 
acordul final asupra unui contract la 
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consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

distanță sau a unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, comerciantul
sau orice persoană care acționează în 
numele comerciantului sau pentru acesta 
îi furnizează consumatorului următoarele 
informații, în cazul în care acestea nu reies 
în mod evident din context:

Or.de

Justificare

Consumatorii trebuie să primească informațiile înainte ca contractul să devină 
obligatoriu prin exprimarea acordului lor. Cu toate acestea, este posibil să intervină 
o perioadă de timp între oferta consumatorului și acceptarea ei de către comerciant 
și, deci, încheierea contractului.

Amendamentul 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări de servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod
evident din context:

(1) În timp util înaintea încheierii oricărui 
contract de vânzare sau de prestări de 
servicii, comerciantul îi furnizează
consumatorului următoarele informații:

Or.en

Amendamentul 572
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) principalele caracteristici ale 
produsului, în mod corespunzător cu 
mediul de comunicare utilizat și cu 
produsul în cauză;

(a) denumirea sau descrierea bunului ori 
a serviciului;

Or.de

Amendamentul 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul produselor digitale, măsurile 
tehnice de protecție, dacă este cazul, și 
interoperabilitatea cu alte echipamente 
hardware și programe de calculator 
utilizate în mod obișnuit, precum și 
situațiile cunoscute de 
neinteroperabilitate;

Or.en

Amendamentul 574
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică 
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) adresa geografică a locului de 
desfășurare a activității și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și adresa geografică a locului 
de desfășurare a activității și identitatea 
comerciantului în numele căruia 
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acționează;

Or.en

Justificare

Adresa ar trebui să fie cea a locului în care comerciantul își desfășoară activitatea.

Amendamentul 575
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică 
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) adresa comercială geografică și 
identitatea comerciantului, precum 
denumirea comercială și, după caz, adresa
comercială geografică și identitatea 
comerciantului în numele căruia 
acționează;

Or.en

Amendamentul 576
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) adresa comercială și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa comercială
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

Or.fr
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Amendamentul 577
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică 
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) adresa comercială și identitatea 
comerciantului;

Or.de

Amendamentul 578
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică 
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) adresa geografică a locului de 
desfășurare a activității și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și adresa geografică și 
identitatea comerciantului în numele căruia 
acționează;

Or.en

Amendamentul 579
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele de contact, inclusiv numărul 
de telefon și orice alte mijloace de 
comunicare la distanță care permit 
consumatorului să contacteze și să 
comunice rapid și direct cu comerciantul;

Or.en

Amendamentul 580
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele de contact, inclusiv numărul 
de telefon și orice alte mijloace de 
comunicare la distanță (fax, e-mail etc.) 
care permit efectiv consumatorului să 
contacteze și să comunice rapid și direct 
cu comerciantul;

Or.fr

Justificare

Nu este suficient să se menționeze numerele de telefon sau adresa de e-mail a
comerciantului. Adeseori răspunsurile sunt lente, iar datele de contact oferite nu sunt 
valabile. Prin urmare, este important să se menționeze că acestea trebui să permită 
consumatorului să comunice direct și rapid cu comerciantul.

Amendamentul 581
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cel puțin un alt mijloc de a contacta 
comerciantul, care să permită 
consumatorului să îl contacteze eficace și 
rapid (număr de telefon, număr de fax 
sau adresă de e-mail);

Or.fr

Justificare

Este important să se impună comerciantului obligația de a specifica cel puțin un alt 
mijloc de a fi contactat care să permită consumatorilor să ia legătura cu el rapid (o 
adresă poștală nu este suficientă în acest scop) și eficace (adeseori numerele de 
telefon comunicate consumatorilor nu funcționează).

Amendamentul 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adresa comercială a comerciantului 
și numărul de telefon și de fax sau adresa 
de e-mail a acestuia, dacă aceasta este 
disponibilă, astfel încât consumatorul să 
poată intra într-adevăr în contact cu 
comerciantul;

Or.fr

Justificare

Deoarece numerele de telefon indicate pe site-urile de internet ale anumitor 
comercianți nu funcționează uneori, este esențial ca propunerea de directivă să 
specifice necesitatea de a oferi consumatorului date reale de contact ale 
comerciantului. Toți consumatorii trebuie să fie în măsură să contacteze comerciantul 
cu care au încheiat un contract, în special în eventualitatea în care sunt probleme cu 
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livrarea bunurilor sau în legătură cu executarea contractului.

Amendamentul 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adresa comercială a comerciantului 
și numărul de telefon sau de fax sau 
adresa de e-mail a acestuia, dacă aceasta 
este disponibilă, astfel încât consumatorul 
să poată intra rapid în contact cu 
comerciantul și să poată comunica 
eficient cu acesta;

Or.en

Justificare

Tot mai multe firme nu mai folosesc faxul; acesta va deveni în curând depășit. 
Armonizare completă.

Amendamentul 584
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod

(c) prețul final cu toate taxele incluse sau, 
în cazul în care prețul nu poate fi calculat 
în avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
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satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate
de consumator; în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, prețul final 
înseamnă costurile lunare totale;

Or.en

Justificare

Prețul indicat în cadrul informațiilor precontractuale ar trebui să fie exact cel pe 
care consumatorul îl va plăti.

Amendamentul 585
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

(c) prețul final cu toate taxele incluse sau, 
în cazul în care prețul nu poate fi calculat 
în avans în mod rezonabil dată fiind natura
bunurilor sau a serviciilor, modalitatea de 
calcul al prețului și, după caz, toate 
costurile suplimentare de transport, de 
livrare sau cheltuielile poștale sau, în cazul 
în care acestea nu pot fi calculate în avans 
în mod rezonabil, menționarea faptului că 
aceste costuri suplimentare ar putea fi 
suportate de consumator;

Or.fr

Amendamentul 586
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

(c) prețul final cu toate taxele incluse sau, 
în cazul în care prețul nu poate fi calculat 
în avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator; în cazul contractelor pe 
durată nedeterminată, se indică costurile 
lunare totale;

Or.en

Amendamentul 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod rezonabil dată fiind natura 
bunurilor sau a serviciilor, modalitatea de 
calcul al prețului și, după caz, toate 
costurile suplimentare de transport, de 
livrare sau cheltuielile poștale ori de orice 
altă natură sau, în cazul în care acestea nu 
pot fi calculate în avans în mod rezonabil, 
menționarea faptului că aceste costuri 
suplimentare ar putea fi suportate de 
consumator;

Or.el



AM\836026RO.doc 222/261 PE450.954v01-00

RO

Amendamentul 588
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator; în cazul unui contract de 
prestări de servicii care conține un 
abonament, prețul înseamnă costurile 
totale lunare ale abonamentului.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolul 5, inclusiv dispoziții mai stricte 
sau mai puțin stricte menite să asigure un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 589
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 

(c) prețul final cu toate taxele incluse sau, 
în cazul în care prețul nu poate fi calculat 
în avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
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suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator; dacă este cazul, 
procentajul din preț care este datorat în 
temeiul redevenței pentru copia privată 
aplicată echipamentelor și suporturilor 
neînregistrate; în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, prețul final 
înseamnă costurile lunare totale;

Or.en

Amendamentul 590
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind 
natura produsului, modalitatea de calcul 
al prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

c) prețul final cu toate taxele incluse și
toate costurile suplimentare de transport, 
de livrare sau cheltuielile poștale sau, în 
cazul în care acestea nu pot fi calculate în 
avans în mod rezonabil, menționarea 
faptului că aceste costuri suplimentare ar 
putea fi suportate de consumator;

Or.el

Justificare

Este extrem de important ca consumatorii să cunoască prețul final pe care îl vor 
plăti, inclusiv toate costurile suplimentare.
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Amendamentul 591
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) prețul cu toate taxele incluse sau, în
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

(c) prețul cu toate taxele incluse, cu 
excepția cazului în care prețul nu poate fi 
calculat în avans în mod rezonabil date
fiind natura produsului sau fluctuațiile de 
pe piață, de exemplu pentru materiile 
prime, precum și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

Or.de

Justificare

Nu se poate cere unui comerciant să dezvăluie modul în care își calculează prețurile. 
Trebuie să se țină seama de situațiile în care, din cauza unor fluctuații ale pieței pe 
care comerciantul nu le poate influența, prețul nu poate fi calculat cu precizie în 
avans.

Amendamentul 592
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
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cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator; în cazul unui contract de 
prestări de servicii care conține un 
abonament, prețul înseamnă costurile 
totale lunare ale abonamentului;

Or.en

Amendamentul 593
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în 
cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
satisfăcător, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator;

(c) prețul final cu toate taxele incluse sau, 
în cazul în care prețul nu poate fi calculat 
în avans în mod rezonabil dată fiind natura 
produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile 
suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care 
acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
rezonabil, menționarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de consumator; în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, prețul final 
înseamnă costurile lunare totale;

Or.en

Amendamentul 594
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele de contact, inclusiv numărul 
de telefon și orice alte mijloace de 
comunicare la distanță care permit 
consumatorului să contacteze și să 
comunice rapid și direct cu comerciantul;

Or.en

Amendamentul 595
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

eliminat

Or.de

Amendamentul 596
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare și
executare;

Or.en
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Amendamentul 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare și
executare, în cazul în care acestea diferă de 
condițiile de diligență profesională;

Or.de

Justificare

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden 
informieren zu müssen. Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels 
Ressourcen oft nicht über derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung 
zu einer negativen Auskunft über das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens 
faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten 
Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf deren Wünsche und 
Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. 
Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der 
Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend informieren. Eine 
gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Amendamentul 598
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare și
executare;
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Or.en

Amendamentul 599
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor și adresa 
geografică la care consumatorul poate 
trimite eventualele reclamații;

Or.fr

Justificare

Se elimină conceptul de diligență profesională, care este prea vag și interpretabil. Se 
introduce o trimitere la adresa la care consumatorii își pot trimite reclamațiile.

Amendamentul 600
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) dacă trebuie să se convină asupra 
unor condiții care diferă de dispozițiile 
legale, modalitățile de plată, livrare și
executare;

Or.de
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Justificare

Informarea cu privire la dispozițiile legale generale nu este în sarcina 
întreprinderilor. Comerciantul ar trebui obligat să ofere informații în acest sens 
numai atunci când, la încheierea tranzacțiilor sale, dorește să convină asupra unor 
condiții care sunt diferite de reglementările legale. Cerința de a furniza informații cu 
privire la politica de soluționare a reclamațiilor ar genera dezavantaje pentru IMM-
uri, care nu au, adeseori, un sistem oficial de gestionare a reclamațiilor.

Amendamentul 601
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor;

Or.fr

Amendamentul 602
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare și
executare;

Or.de
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Justificare

În practică, prezentarea modalităților de soluționare a reclamațiilor s-ar materializa 
prin condiții generale lipsite de substanță care nu ar oferi consumatorilor o 
adevărată valoare adăugată.

Amendamentul 603
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) modalitățile de soluționare a 
reclamațiilor și adresa geografică a 
locului în care comerciantul își 
desfășoară activitatea (și, după caz, 
adresa comerciantului în numele căruia 
acționează), la care consumatorul poate 
trimite eventualele reclamații;

Or.en

Amendamentul 604
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor, 
după caz;

Or.en
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Amendamentul 605
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) data până la care comerciantul se 
angajează să livreze bunurile sau să 
presteze serviciile;

Or.fr

Amendamentul 606
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procedura de soluționare a 
reclamațiilor, precum și adresa geografică 
a comerciantului sau a comerciantului 
pentru care acționează și adresa 
geografică la care consumatorul trebuie 
să transmită reclamația;

Or.en

Amendamentul 607
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) posibilitatea de a recurge la căi de 
atac adecvate, inclusiv la acțiuni colective 
și la sisteme alternative de soluționare a 
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litigiilor;

Or.en

Amendamentul 608
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere, precum și condițiile și 
procedurile de exercitare a dreptului 
respectiv, inclusiv eventualele costuri 
legate de returnarea bunurilor, în 
conformitate cu anexa I;

Or.en

Amendamentul 609
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere și, dacă este cazul, condițiile și 
procedurile de exercitare a acestui drept 
în conformitate cu anexa I, inclusiv 
perioada de retragere și numele și adresa 
comerciantului căruia trebuie să i se 
comunice retragerea;

Or.fr
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Justificare

Este important să se ofere consumatorilor informații privind dreptul de retragere și 
procedurile de exercitare a acestui drept, precum și informații privind inexistența 
acestui drept pentru anumite tipuri de bunuri și servicii.

Amendamentul 610
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere și, după caz, condițiile de 
exercitare a acestui drept;

Or.fr

Amendamentul 611
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau inexistența dreptului de 
retragere, precum și condițiile și 
procedura de exercitare a dreptului în 
cauză, inclusiv eventualele costuri de 
returnare a bunurilor, dacă este cazul;

Or.en
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Amendamentul 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) în măsura în care există un drept de 
retragere, condițiile, termenul și 
procedura de exercitare a acestui drept; în 
acest scop, comerciantul poate să utilizeze 
modelul de instrucțiuni privind retragerea 
și modelul de formular de retragere 
prezentate în anexa I părțile A și, 
respectiv, B sau orice altă declarație 
lipsită de echivoc; în cazul în care 
informează consumatorul utilizând 
modelul de instrucțiuni privind retragerea 
din anexa I partea A, comerciantul 
îndeplinește aceste cerințe de informare;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 75.

Amendamentul 613
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere, precum și condițiile și 
procedurile de exercitare a dreptului 
respectiv, inclusiv eventualele costuri 
legate de returnarea bunurilor, în 
conformitate cu anexa I;

Or.en
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Amendamentul 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) după caz, existența dreptului de 
retragere, condițiile, termenul și 
procedura de exercitare a dreptului 
respectiv, precum și informații privind 
posibilitatea ca consumatorul să suporte 
costurile rezonabile ale comerciantului în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
în cazul în care decide să își exercite 
dreptul de retragere după ce a făcut o 
cerere în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) litera (a) sau cu articolul 11 
alineatul (4) litera (a);

Or.en

Amendamentul 615
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) în măsura în care există un drept de 
retragere, condițiile, termenul și 
procedura de exercitare a acestui drept; în 
acest scop, comerciantul poate să utilizeze 
modelul de instrucțiuni privind retragerea 
și modelul de formular de retragere 
prezentate în anexa I părțile A și, 
respectiv, B sau orice altă declarație 
lipsită de echivoc; în cazul în care 
informează consumatorul utilizând 
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modelul de instrucțiuni privind retragerea 
din anexa I partea A, comerciantul 
îndeplinește aceste cerințe de informare;

Or.de

Justificare

Utilizarea unui model de formular reduce mult sarcinile impuse în primul rând IMM-
urilor și previne litigiile privind cerințele referitoare la modelul de instrucțiuni. 
Pentru a asigura securitatea juridică, este important ca comercianții să fie convinși 
că, utilizând modelul, au furnizat informațiile adecvate.

Amendamentul 616
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere, precum și condițiile și 
procedurile de exercitare a dreptului 
respectiv, inclusiv eventualele costuri 
legate de returnarea bunurilor, în 
conformitate cu anexa I;

Or.en

Justificare

Nu am convingerea că este suficient să li se spună consumatorilor că au un drept de 
retragere. În schimb, ar trebui să li se spună ce înseamnă acest lucru în practică și, 
mai exact, cum să își exercite efectiv acest drept. Mulți consumatori se sfătuiesc întâi 
cu comercianții cu privire la drepturile lor, deci este important ca aceștia din urmă să 
aibă obligația de a furniza informații complete la punctul de vânzare. Dacă nu sunt 
furnizate aceste informații suplimentare, există un risc semnificativ ca consumatorii 
să nu fie conștienți de modul sau momentul în care trebuie să își exercite dreptul de 
retragere. Ca urmare, acest drept crucial ar putea fi slăbit.
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Amendamentul 617
Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) existența sau absența dreptului de 
retragere;

Or.en

Amendamentul 618
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) clarificări referitoare la cine anume 
suportă costurile returnării bunurilor 
după retragere, dacă este cazul;

Or.en

Amendamentul 619
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) informații despre garanțiile 
financiare pentru recuperarea plăților 
efectuate în avans, în caz de retragere sau 
anulare;

Or.en
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Amendamentul 620
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul în care nu există un drept de
retragere din cauza unei cereri explicite 
de prestare a serviciului în perioada de 
retragere, în conformitate cu articolul 19, 
informații privind faptul că consumatorul 
nu va beneficia de un drept de retragere 
ca urmare a cererii respective;

Or.fr

Justificare

Pentru a fi bine informat atunci când alege, consumatorul trebuie să fie conștient, 
înainte de a alege, de consecințele unei cereri explicite de prestare a serviciului în 
perioada de retragere, și anume să cunoască faptul că nu va mai avea posibilitatea 
de a-și exercita dreptul de retragere. 

Amendamentul 621
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) data până la care comerciantul se 
angajează să livreze bunurile sau să 
presteze serviciile;

Or.fr
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Justificare

Indicarea celei mai îndepărtate date posibile de livrare sau de prestare oferă date 
importante pentru informarea adecvată a consumatorilor.

Amendamentul 622
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) informații despre garanțiile 
financiare pentru recuperarea plăților 
efectuate în avans, în caz de retragere sau 
de reziliere a contractului;

Or.en

Amendamentul 623
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) dacă este cazul, informații privind 
cine anume va suporta costurile de 
returnare după retragere;

Or.en

Amendamentul 624
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul în care nu există un drept de 
retragere în conformitate cu articolul 19, 
faptul că respectivul consumator nu va 
beneficia de un drept de retragere;

Or.fr

Justificare

Este important să se ofere consumatorilor informații privind dreptul de retragere și 
procedurile de exercitare a acestui drept, precum și informații privind inexistența 
acestui drept pentru anumite tipuri de bunuri și servicii.

Amendamentul 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) data până la care comerciantul se 
angajează să livreze bunurile sau să 
presteze serviciile;

Or.fr

Justificare

Indicarea celei mai îndepărtate date posibile de livrare sau de prestare oferă date 
importante pentru a asigura o mai bună informare a consumatorilor. Această 
indicație va face, de asemenea, posibilă adaptarea tranzacției la natura bunurilor sau 
serviciilor oferite.
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Amendamentul 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) faptul că consumatorul nu poate 
invoca dreptul de retragere dacă solicită 
în mod expres prestarea serviciului în 
perioada de retragere;

Or.fr

Justificare

Faptul că consumatorul nu poate invoca dreptul de retragere dacă solicită în mod 
expres prestarea serviciului în perioada de retragere constituie, de asemenea, o 
informație importantă pentru consumator.

Amendamentul 627
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) clarificări referitoare la cine anume 
suportă costurile returnării bunurilor 
după retragere, dacă este cazul;

Or.en

Amendamentul 628
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) informații despre garanțiile 
financiare pentru recuperarea plăților 
efectuate în avans, în caz de retragere sau 
anulare;

Or.en

Amendamentul 629
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ec (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;

Or.en

Amendamentul 630
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale;

eliminat

Or.de
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Amendamentul 631
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale;

(f) în plus față de o mențiune a existenței 
unei garanții legale de conformitate 
pentru bunuri, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale, după caz;

Or.fr

Amendamentul 632
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale;

(f) în plus față de o mențiune a existenței 
unei garanții legale de conformitate 
pentru bunuri, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale, după caz;

Or.fr

Justificare

Este important să se reamintească existența unei garanții legale de conformitate a 
bunurilor.
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Amendamentul 633
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;

Or.en

Amendamentul 634
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) existența și condițiile serviciilor 
postvânzare pentru clienți și ale 
garanțiilor comerciale, după caz;

Or.en

Amendamentul 635
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) după caz, existența unui cod de 
conduită și modalitatea în care se poate 
recurge la el;

Or.en
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Amendamentul 636
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată sau a unui contract 
care se reînnoiește automat, condițiile de 
reziliere a contractului;

Or.en

Amendamentul 637
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată sau a unui contract 
care se reînnoiește automat, condițiile de 
reziliere a contractului;

Or.en

Amendamentul 638
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului, dacă se convine asupra 
unor condiții diferite de reglementările 
legale;

Or.de

Justificare

Informarea cu privire la dispozițiile legale generale nu este în sarcina 
întreprinderilor, în special în ceea ce privește contractele transfrontaliere care intră 
sub incidența Regulamentului Roma I, atunci când se aplică legislația de la locul de 
reședință sau de reședință obișnuită a consumatorului. Comerciantul ar trebui 
obligat să ofere informații în acest sens numai atunci când, la încheierea tranzacțiilor 
sale, dorește să convină asupra unor condiții care sunt diferite de reglementările 
legale.

Amendamentul 639
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată sau a unui contract 
care se reînnoiește automat, condițiile de 
reziliere a contractului;

Or.en
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Amendamentul 640
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată sau a unui contract 
care se prelungește automat, condițiile de 
reziliere a contractului;

Or.fr

Amendamentul 641
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere 
a contractului;

(g) durata de valabilitate a contractului, 
după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile și 
modalitățile de reziliere a contractului;

Or.en

Amendamentul 642
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

h) după caz, durata minimă de valabilitate 
a obligațiilor care revin consumatorului 

eliminat
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conform contractului;

Or.de

Amendamentul 643
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) existența și condițiile aferente 
avansurilor sau altor garanții financiare 
care trebuie să fie plătite sau oferite de 
consumator la cererea comerciantului. În 
cazul unei licitații publice, informațiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (b) pot fi 
înlocuite cu adresa geografică și 
identitatea adjudecătorului.

eliminat

Or.de

Amendamentul 644
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă;

Or.en
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Amendamentul 645
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) dacă cealaltă parte este un 
consumator, în cazul unui contract 
încheiat printr-un intermediar;

Or.en

Amendamentul 646
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ic (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) perioada de valabilitate a ofertei;

Or.en

Amendamentul 647
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera id (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(id) aplicarea unor măsuri de protecție 
tehnică pentru produsele digitale, după 
caz;

Or.en
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Justificare

Consumatorii trebuie să primească informații clare și suficiente privind restricțiile la 
utilizarea bunurilor digitale achiziționate.

Amendamentul 648
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ie (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ie) interoperabilitatea produselor digitale 
cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune sau poate dispune, 
în mod rezonabil, de aceste informații, 
precum și eventualele situații de 
neinteroperabilitate;

Or.en

Justificare

Interoperabilitatea este un mijloc important pentru asigurarea bunăstării 
consumatorului în mediul digital. Atunci când achiziționează bunuri digitale, 
consumatorul este interesat de posibilitatea de a realiza schimburi de informații cu 
alte echipamente hardware și programe de calculator, precum și de posibilitatea de a 
utiliza bunurile digitale pe orice dispozitive dorește.

Amendamentul 649
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) după caz, aplicarea unor măsuri de 
protecție tehnică pentru produsele digitale 
și interoperabilitatea produselor digitale 
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cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune sau poate dispune, 
în mod rezonabil, de aceste informații 
(inclusiv situații de neinteroperabilitate);

Or.fr

Amendamentul 650
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) interoperabilitatea produselor digitale 
cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune de aceste 
informații, precum și eventualele situații 
de incompatibilitate;

Or.en

Amendamentul 651
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) faptul că contractul este încheiat de 
un comerciant și că, prin urmare, 
consumatorul beneficiază de protecția 
asigurată de prezenta directivă;

Or.en
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Amendamentul 652
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ic (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) adoptarea măsurilor de protecție 
tehnică pentru produsele digitale, după 
caz;

Or.en

Amendamentul 653
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera id (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(id) perioada de valabilitate a ofertei;

Or.en

Amendamentul 654
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ie (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ie) dacă cealaltă parte este un 
consumator, în cazul unui contract 
încheiat printr-un intermediar;

Or.en
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Amendamentul 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) după caz, posibilitatea și modalitatea 
de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de depunere și soluționare a 
reclamațiilor căruia i se supune 
întreprinderea;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 77.

Amendamentul 656
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) aplicarea unor măsuri de protecție 
tehnică pentru produsele digitale, după 
caz;

Or.en
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Amendamentul 657
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) interoperabilitatea produselor digitale 
cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune sau poate dispune, 
în mod rezonabil, de aceste informații, 
precum și eventualele situații de 
neinteroperabilitate;

Or.en

Amendamentul 658
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) aplicarea unor măsuri de protecție 
tehnică pentru produsele digitale, după 
caz;

Or.en

Justificare

Acest amendament vizează în mod specific produsele digitale. Consumatorii trebuie 
să primească informații clare și suficiente privind eventualele restricții la utilizarea 
bunurilor digitale achiziționate care pot fi prevăzute în contract și/sau aplicate de un 
sistem tehnologic și care afectează posibilitatea de a utiliza bunul în cauză într-un 
mod ce contravine așteptărilor consumatorului.
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Amendamentul 659
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) compatibilitatea produselor digitale 
cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune sau poate dispune, 
în mod rezonabil, de aceste informații, 
precum și eventualele situații de 
incompatibilitate;

Or.en

Justificare

Acest amendament vizează în mod specific produsele digitale. În prezent, dispozițiile 
privind cerințele de informare nu corespund caracteristicilor specifice ale bunurilor 
digitale. Atunci când achiziționează bunuri digitale, este în interesul consumatorului 
să primească informații privind posibilitatea de a utiliza bunurile digitale pe orice 
dispozitive sau echipamente dorește, precum și informații privind posibilitatea de a 
realiza schimburi de informații cu alte echipamente hardware și programe de 
calculator.

Amendamentul 660
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comerciantul se asigură că 
informațiile privind adresa sa geografică 
și numărul său de telefon, prețul cu toate 
taxele incluse și informațiile privind 
existența unui drept de retragere sunt 
indicate într-un mod care le face ușor de 
identificat de către consumator.
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Or.en

Amendamentul 661
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) aplicarea unor măsuri de protecție 
tehnică pentru produsele digitale, după 
caz;

Or.en

Amendamentul 662
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) interoperabilitatea produselor 
digitale cu alte echipamente hardware și 
programe de calculator în măsura în care 
comerciantul dispune sau poate dispune, 
în mod rezonabil, de aceste informații, 
precum și eventualele situații de 
neinteroperabilitate;

Or.en

Amendamentul 663
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul 
(1) fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări de servicii. 
Articolul 6 Lipsa furnizării informațiilor

eliminat

Or.fr

Justificare

Prezenta directivă nu trebuie să se aplice contractelor încheiate prin intermediul 
licitațiilor publice. În concordanță cu amendamentul la articolul 3 alineatul (1) litera 
(a).

Amendamentul 664
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu stabilesc cerințe 
formale aplicabile informațiilor standard 
referitoare la retragere în plus față de cele 
prevăzute în anexa I partea A și partea 
Aa.

Or.fr

Amendamentul 665
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (1) nu se aplică 
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contractelor de vânzare sau de prestări de 
servicii care implică operațiuni din viața 
de zi cu zi și în temeiul cărora 
comerciantul trebuie să presteze un 
serviciu imediat după încheierea 
contractului.

Or.en

Amendamentul 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu impun alte cerințe 
în ceea ce privește conținutul modelului 
de instrucțiuni privind retragerea din 
anexa I partea A.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 79.

Amendamentul 667
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul 
(1) fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări de servicii.

eliminat

Or.de
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Amendamentul 668
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări de servicii.

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări de servicii și sunt 
prezentate într-un format standard 
disponibil în toate statele membre.

Or.en

Amendamentul 669
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comerciantului îi revine sarcina de a 
demonstra că a furnizat informațiile 
solicitate conform prezentului articol.

Or.en

Justificare

Este necesar să se apeleze la inversarea sarcinii probei.
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Amendamentul 670
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Informațiile furnizate în temeiul 
prezentului articol sunt prezentate într-un 
limbaj simplu și ușor de înțeles și sunt 
lizibile.

Or.en

Justificare

Acest articol ar trebui să conțină o cerință de transparență.

Amendamentul 671
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Atunci când comerciantul inițiază 
încheierea unor contracte de vânzare sau 
de prestări de servicii cu un grup ușor de 
identificat de consumatori care sunt 
deosebit de vulnerabili la practica 
comercială sau produsul oferit, 
informațiile care trebuie furnizate în 
temeiul prezentului articol sunt prezentate 
într-un limbaj simplu și ușor de înțeles 
pentru un membru obișnuit al grupului în 
cauză.

Or.en

Justificare

Ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili în ceea 
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ce privește cerințele de informare.

Amendamentul 672
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Prezentul articol nu aduce atingere 
cerințelor de informare impuse 
comercianților de legislația comunitară 
specifică.

Or.en

Amendamentul 673
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolul 5 din prezenta directivă, inclusiv 
în cazul în care aceste dispoziții ar 
asigura un nivel mai ridicat sau mai 
scăzut de protecție a consumatorilor.

Or.de


