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Amendamentul 674
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, atunci când comerciantul 
încheie un contract de vânzare sau de 
prestări de servicii cu un grup de 
consumatori clar dezavantajați, fie din 
cauza unui handicap mintal sau fizic, fie 
din cauza vârstei, și în cazul în care 
dezavantajul este perceptibil pentru 
comerciant, informațiile sunt clare și ușor 
de înțeles pentru un consumator mediu 
din grupul respectiv.

Or.en

Amendamentul 675
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prezentul articol nu aduce atingere 
cerințelor de informare impuse 
comerciantului de legislația specifică a 
Uniunii Europene.

Or.en

Amendamentul 676
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Sarcina probei în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor de informare 
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menționate la alineatul (1) îi revine 
comerciantului.

Or.en

Amendamentul 677
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Informațiile necesare care trebuie 
furnizate în conformitate cu prezentul 
capitol sunt formulate într-un limbaj clar 
și inteligibil și sunt lizibile.

Or.en

Amendamentul 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Articolul 5 nu aduce atingere 
Directivei 2000/31/CE a Parlamentului
European și a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 679
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sarcina probei în ceea ce privește 
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furnizarea informațiilor solicitate în 
conformitate cu prezentul articol îi revine 
comerciantului.

Or.en

Amendamentul 680
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Informațiile furnizate în 
conformitate cu prezentul articol sunt 
lizibile și sunt prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil, cu caractere de 
aceeași dimensiune.

Or.en

Amendamentul 681
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Atunci când comerciantul încheie 
contracte de vânzare sau de prestări de 
servicii cu un grup de consumatori clar 
identificabil care prezintă o 
vulnerabilitate deosebită la practicile 
comerciale sau la produsul de bază din 
cauza handicapului lor mintal sau fizic, a 
vârstei sau a credulității lor, pe care 
comerciantul o poate prevedea în mod 
rezonabil, informațiile care trebuie 
furnizate în conformitate cu prezentul 
articol sunt prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil pentru un membru 
mediu al grupului respectiv.

Or.en
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Amendamentul 682
Zuzana Roithová

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 683
Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se consideră că cerințele de 
informare prevăzute la alineatul (1) au 
fost îndeplinite cu succes de către 
comerciant atunci când informațiile sunt 
furnizate într-un mod care garantează 
conștientizarea deplină de către 
consumatorul mediu, despre care se 
așteaptă să dea dovadă de atenție și 
circumspecție la încheierea unui contract.

Or.en

Amendamentul 684
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
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Dacă în prezenta directivă nu se prevede 
altfel, statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul capitol, inclusiv dispoziții mai 
stricte sau mai puțin stricte care au drept 
scop asigurarea unui nivel diferit de 
protecție a consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Capitolele II și III au fuzionat conform propunerii raportorului. Principiul general de 
interpretare pentru acest capitol este acela al armonizării maxime, dacă directiva nu prevede 
altfel, în special pentru articolul 12 alineatul (4) și articolul 20a. 

Amendamentul 685
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a

Atunci când este necesar să se asigure un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
la articolul 5.

Or.en

Amendamentul 686
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
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dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul articol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Amendament care are drept scop să precizeze că, în ceea ce privește articolul 6, se aplică 
armonizarea minimă.

Amendamentul 687
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă. Statele membre prevăd în 
legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă. Statele membre prevăd în 
legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

În cazul în care comerciantul nu a 
respectat nicio altă cerință de informare 
prevăzută la alineatul (1), consumatorul 
poate:
(a) evita încheierea contractului, cu 
excepția cazului în care acest lucru nu 
este rezonabil în situația dată;
sau
(b) cere despăgubiri pentru orice pierdere 
suferită ca urmare a nerespectării 
cerințelor de informare.

Or.en
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Justificare

Este de dorit să se introducă un standard minim pentru consecințele nefurnizării de 
informații.

Amendamentul 688
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă. Statele membre prevăd în 
legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă. Statele membre prevăd în 
legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace și proporționale prevăzute de 
legislația în materie de contracte împotriva 
oricărei încălcări a articolului 5.

Or. de

Justificare

Principiul proporționalității este un principiu juridic stabilit în contextul aplicării normelor 
comunitare și nu ar trebui neglijat în prezenta directivă. Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a hotărî căile de atac juridic optime în conformitate cu tradițiile lor juridice.

Amendamentul 689
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7
alineatul (2), 13 și 42, consecințele 
oricărei încălcări a articolului 5 vor fi
stabilite în conformitate cu legislația 
internă aplicabilă. Statele membre prevăd 
în legislația lor internă căi de atac juridic

(2) Fără a aduce atingere articolelor 13 și 
42, consecințele oricărei încălcări a 
articolului 5 sunt stabilite în conformitate 
cu legislația internă aplicabilă. Statele 
membre prevăd căi de atac eficace 
împotriva oricărei încălcări a articolului 5.
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eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

Or.fr

Amendamentul 690
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele 
oricărei încălcări a articolului 5 vor fi 
stabilite în conformitate cu legislația 
internă aplicabilă. Statele membre prevăd 
în legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

(2) În cazul în care comerciantul nu 
respectă niciuna dintre cerințele de 
informare prevăzute la alineatul (1), 
consumatorul poate:

(a) declara contractul drept nul, cu 
excepția cazului în care acest lucru duce 
la o situație nerezonabilă;
(b) cere despăgubiri pentru orice pierdere 
suferită ca urmare a nerespectării 
cerințelor de informare.

Or.en

Amendamentul 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7
alineatul (2), 13 și 42, consecințele 
oricărei încălcări a articolului 5 vor fi
stabilite în conformitate cu legislația 
internă aplicabilă. Statele membre prevăd 

(2) Fără a aduce atingere articolelor 13 și 
42, consecințele oricărei încălcări a 
articolului 5 sunt stabilite în conformitate 
cu legislația internă aplicabilă. Statele 
membre prevăd căi de atac eficace 
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în legislația lor internă căi de atac juridic
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

împotriva oricărei încălcări a articolului 5.

Or.fr

Justificare

Este important să se lase în grija statelor membre alegerea liberă a textelor prin care să se 
prevadă căi de atac eficiente împotriva oricărei încălcări a articolului 5, precum și locul 
acestora în legislația internă.

Amendamentul 692
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă. Statele membre prevăd în 
legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în 
conformitate cu legislația internă 
aplicabilă.

Or. de

Justificare

Consecințele reale ale obligației statelor membre de a prevedea „căi de atac juridic eficace” 
împotriva oricărei încălcări a cerințelor de informare sunt imprevizibile. Se poate însă 
presupune că acestea vor avea consecințe foarte grave, care vor deveni evidente doar după 
hotărârile Curții de Justiție. Incertitudinea juridică care ar putea rezulta este de nedorit.

Amendamentul 693
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Cerințe de informare specifice pentru 
intermediari
(1) Înaintea încheierii contractului, 
intermediarul îl informează pe 
consumator că acționează în numele sau 
pe seama unui alt consumator și că, în 
acest caz, contractul încheiat nu poate fi 
considerat drept un contract între un 
consumator și un comerciant, ci mai 
curând drept un contract între doi 
consumatori, nefiind inclus, prin urmare, 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.
(2) Intermediarul care nu îndeplinește 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) este 
considerat drept parte care a încheiat 
contractul în numele propriu.
(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
licitațiilor publice.

Or.fr

Amendamentul 694
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii contractului, 
intermediarul îl informează pe 
consumator că acționează în numele sau 
pe seama unui alt consumator și că, în 
acest caz, contractul încheiat nu poate fi 
considerat drept un contract între un 
consumator și un comerciant, ci mai 
curând drept un contract între doi 
consumatori, nefiind inclus, prin urmare, 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

eliminat
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Or.en

Amendamentul 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii contractului, 
intermediarul îl informează pe consumator 
că acționează în numele sau pe seama unui
alt consumator și că, în acest caz, 
contractul încheiat nu poate fi considerat 
drept un contract între un consumator și un 
comerciant, ci mai curând drept un contract 
între doi consumatori, nefiind inclus, prin 
urmare, în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

(1) Înaintea încheierii contractului, 
intermediarul îl informează pe consumator 
că acționează în numele sau pentru alt 
consumator și că, în acest caz, contractul 
încheiat nu poate fi considerat drept un 
contract între un consumator și un 
comerciant, ci mai curând drept un contract 
între doi consumatori și menționează clar 
consumatorului că respectivul contract nu 
este inclus în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și că, prin urmare, 
consumatorul beneficiază de protecția 
oferită de dispozițiile acesteia.

Or.el

Amendamentul 696
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol nu aduce atingere 
legislațiilor naționale conform cărora 
anumite contracte încheiate prin 
intermediari sunt considerate contracte 
între întreprindere și consumator.

Or.en

Justificare

Anumite contracte încheiate cu intervenția unui intermediar pot fi considerate contracte între 
întreprindere și consumator, de exemplu în cazul anumitor vânzări la mâna a doua și 
tranzacții online.
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Amendamentul 697
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale

eliminat

Or. de

Amendamentul 698
Othmar Karas

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Armonizare specifică completă

Or. de

Amendamentul 699
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

În măsura în care prezentul capitol nu 
dispune altfel, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite față de cele 
stabilite în prezentul capitol pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.
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Or. de

Amendamentul 700
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică contractelor la 
distanță și contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Or.fr

Justificare

Consecință a fuzionării capitolelor II și III din propunerea Comisiei privind informațiile 
destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele încheiate la distanță și în 
afara spațiului comercial.

Amendamentul 701
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol se aplică contractelor la 
distanță și contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 702
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Cerințe de informare pentru contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale
În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul 
furnizează următoarele informații, care 
vor face parte integrantă din contract:
(a) informațiile menționate la articolele 5 
și 7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, 
livrare și executare, în toate cazurile;
(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;
(c) în cazul în care este diferită de adresa 
sa geografică proprie, 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;
(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;
(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;
(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.

Or.fr

Justificare

Consecință a fuzionării capitolelor II și III din propunerea Comisiei privind informațiile 
destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele încheiate la distanță și în 
afara spațiului comercial.
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Amendamentul 703
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Cerințe de informare pentru contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale
În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul 
furnizează următoarele informații, care 
vor face parte integrantă din contract:
(a) informațiile menționate la articolele 5 
și 7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, 
livrare și executare, în toate cazurile;
(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;
(c) în cazul în care este diferită de adresa 
sa geografică proprie, 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;
(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;
(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;
(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.
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Or. de

Amendamentul 704
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul 
furnizează următoarele informații, care vor 
face parte integrantă din contract:

În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul 
furnizează următoarele informații:

Or. de

Amendamentul 705
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile menționate la articolele 5 și 
7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, 
livrare și executare, în toate cazurile;

(a) informațiile menționate la articolele 5 și 
7;

Or.en

Amendamentul 706
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile menționate la articolele 5 și 
7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, 
livrare și executare, în toate cazurile;

(a) informațiile menționate la articolele 5 și 
7;
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Or.en

Amendamentul 707
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identitatea reprezentantului 
vânzătorului din țara de reședință a 
consumatorului, atunci când este cazul;

Or.en

Amendamentul 708
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) atunci când este cazul, identitatea 
reprezentantului vânzătorului din țara de 
reședință a consumatorului;

Or.en

Amendamentul 709
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identitatea reprezentantului 
vânzătorului din țara de reședință a 
consumatorului, atunci când este cazul;

Or.en
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Amendamentul 710
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;

eliminat

Or.en

Amendamentul 711
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;

eliminat

Or.en

Amendamentul 712
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;

(b) condițiile și procedurile de exercitare a 
dreptului de retragere în conformitate cu 
anexa I;

Or.en



AM\836858RO.doc 21/233 PE452.544v01-00

RO

Amendamentul 713
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care este diferită de adresa 
sa geografică proprie, 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;

eliminat

Or.en

Amendamentul 714
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care este diferită de adresa 
sa geografică proprie, 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;

eliminat

Or.en

Amendamentul 715
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 

eliminat
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pot fi obținute;

Or.en

Amendamentul 716
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;

eliminat

Or.en

Amendamentul 717
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;

eliminat

Or. de

Amendamentul 718
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informații privind costurile 
mijloacelor de comunicare;

Or.en
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Amendamentul 719
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informații privind costurile 
mijloacelor de comunicare;

Or.en

Amendamentul 720
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;

eliminat

Or.en

Amendamentul 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;

eliminat

Or. de

Justificare

Comercianților nu li se poate cere să dețină cunoștințe juridice despre toate formele posibile 
de soluționare a litigiilor. De asemenea, nu este datoria acestora să furnizeze consumatorilor 
astfel de informații specializate, această chestiune intrând în sfera de competență a statului.
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Amendamentul 722
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;

eliminat

Or. de

Amendamentul 723
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;

(e) posibilitatea de a recurge la căi de atac 
adecvate, inclusiv la acțiuni colective și la 
sisteme alternative de soluționare a 
litigiilor;

Or.en

Amendamentul 724
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 725
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.

eliminat

Or.en

Amendamentul 726
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 727
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial 
pentru prestări de servicii (inclusiv atunci 
când tranzacția cuprinde și furnizarea de 
bunuri), o dispoziție potrivit căreia, în 
cazul exercitării dreptului de retragere 
după prezentarea unei cereri în 
conformitate cu articolul 10 alineatul 
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(2a), consumatorul trebuie să plătească 
comerciantului o sumă rezonabilă 
calculată în conformitate cu articolul 17 
alineatul (4).

Or.en

Amendamentul 728
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei în ceea ce privește 
furnizarea informațiilor solicitate în 
conformitate cu prezentul articol îi revine 
comerciantului.

Or.en

Amendamentul 729
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei în ceea ce privește 
furnizarea informațiilor solicitate în 
conformitate cu prezentul articol îi revine 
comerciantului.

Or.en

Amendamentul 730
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele 
negociate în afara spațiilor comerciale

Condiții de formă precontractuale pentru 
contractele negociate în afara spațiului 
comercial

Or.en

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele sunt menite să clarifice 
acest lucru pentru a evita neînțelegerile cu privire la dispozițiile generale de drept 
contractual din statele membre referitoare la încheierea unui contract, care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele 
negociate în afara spațiilor comerciale

Condiții de formă precontractuale pentru 
îndeplinirea obligațiilor referitoare la 
furnizarea de informații pentru contractele 
negociate în afara spațiului comercial

Or.el

Amendamentul 732
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele 
negociate în afara spațiilor comerciale

Condiții de formă precontractuale pentru 
contractele negociate în afara spațiilor 
comerciale

Or. de
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Amendamentul 733
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 5 sunt furnizate 
consumatorului în formularul de comandă. 
Aceste informații trebuie să fie lizibile și 
redactate într-un limbaj simplu și 
inteligibil.
Formularul de comandă include formularul 
standard de retragere inclus în anexa I 
partea (B). Acesta este transmis 
consumatorului în timp util și, în orice 
caz, înainte de încheierea contractului 
negociat în afara spațiului comercial. În 
cazul în care formularul de comandă nu 
este întocmit pe suport de hârtie, 
consumatorul primește o copie a acestuia 
pe un alt suport durabil la alegere. Prin 
urmare, consumatorul poate, în toate 
circumstanțele, să solicite un document pe 
suport de hârtie.

Or.fr

Justificare

În cazul contractelor negociate în afara spațiului comercial, este potrivit să se păstreze 
informațiile de pe formularul de comandă. Este bine, de altfel, să se evite situațiile în care 
comerciantul ar putea declara că a respectat cerințele de informare precontractuale, dar a 
furnizat consumatorului un formular de comandă pe care acesta din urmă nu îl poate citi sau 
descifra corect deoarece nu deține instrumente adaptate tipului de suport respectiv.  
Consumatorul trebuie, prin urmare, să poată alege tipul de suport durabil și, în orice caz, să 
poată întotdeauna să solicite un document pe hârtie.

Amendamentul 734
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor încheiate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 9 trebuie furnizate în contract 
sau pe orice alt suport durabil ales de 
consumator, în timp util pentru a permite 
acestuia din urmă să ia efectiv la 
cunoștință aceste informații și, în orice 
caz, înainte de încheierea contractului. 
Aceste informații includ formularul 
standard de retragere prevăzut în anexa I 
partea (B) sunt lizibile și redactate într-un 
limbaj simplu și inteligibil.

Or.fr

Amendamentul 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil, în limba consumatorului și sunt 
lizibile. Formularul de comandă include 
formularul standard de retragere inclus în 
anexa I (B).

Or.el

Amendamentul 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale, informațiile 
prevăzute la articolul 9 sunt furnizate în 
formularul de comandă într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sunt lizibile. 
Formularul de comandă include
formularul standard de retragere inclus în
anexa I (B).

(1) În timp util și în orice caz înainte de 
încheierea contractului negociat în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 5 sunt furnizate 
consumatorului pe un suport durabil, într-
un limbaj simplu, inteligibil și lizibil.
Informațiile furnizate trebuie să includă 
formularul standard de retragere prevăzut 
la anexa I partea (B). Consumatorul alege 
suportul durabil pe care sunt menționate 
informațiile și poate, în toate 
circumstanțele, să solicite un document pe 
suport de hârtie.

Or.fr

Justificare

Este bine să se evite orice situație care ar permite comerciantului să declare că a respectat 
cerințele de informare precontractuale care îi revin livrându-i însă consumatorului un suport 
durabil pe care acesta din urmă nu îl poate citi sau descifra deoarece nu deține instrumentele 
adaptate (DVD, CD....).

Amendamentul 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile.
Formularul de comandă include 
formularul standard de retragere inclus în 
anexa I (B).

(1) În cazul contractelor încheiate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 5 sunt furnizate 
consumatorului în documentele 
contractuale sau pe un alt suport durabil, 
dacă acest lucru corespunde naturii 
contractului; acestea trebuie formulate
într-un limbaj simplu și inteligibil și sunt 
lizibile.

Or. de
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Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 91.

Amendamentul 738
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul european 
standardizat de retragere inclus în anexa I 
partea (B).

Or.fr

Amendamentul 739
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor încheiate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 5 sunt furnizate 
consumatorului la cerere în documentele 
contractuale sau pe un alt suport durabil, 
înainte ca acesta din urmă să fie obligat 
printr-un astfel de contract sau prin orice 
altă ofertă corespunzătoare. Acestea 
trebuie formulate într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. În cazul în care 
comerciantul informează consumatorul 
cu privire la dreptul de retragere al 
acestuia din urmă pe un suport durabil, în 
conformitate cu modelele de instrucțiuni 
privind retragerea incluse în anexa I 
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partea (A), cerințele privind informarea în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) litera 
(e) sunt considerate a fi îndeplinite. 

Or. de

Justificare

Informațiile trebuie furnizate consumatorului în timp util pentru ca cerințele privind 
informarea să își îndeplinească scopul. De asemenea, contractele în întregime verbale, cum 
ar fi cele încheiate cu meșteșugarii, ar trebui să poată fi în continuare posibile. În contextul 
sistemului de avertizări practicat în anumite state membre, comercianților ar trebui să li se 
acorde o legalitate fictivă atunci când aplică modelul de instrucțiuni privind retragerea.

Amendamentul 740
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil, sunt lizibile și scrise cu 
caractere de aceeași dimensiune. 
Formularul de comandă include formularul 
standard de retragere inclus în anexa I (B).
(Prezentul amendament se aplică textului 
în ansamblu – „lizibile”se înlocuiește cu 
„sunt lizibile și scrise cu caractere de 
aceeași dimensiune”.)

Or.en

Amendamentul 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în timp util 
înainte de încheierea contractului într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sunt lizibile.

Or.en

Amendamentul 742
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în scris la 
cererea consumatorului într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sunt lizibile.

Or. de

Amendamentul 743
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul articol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.
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Or.fr

Justificare

Amendament care are drept scop să precizeze că, pentru articolul 10 din prezenta directivă, 
se aplică armonizarea minimă.

Amendamentul 744
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Returnarea bunului în perioada de 
retragere ar trebui considerată în sine „o 
declarație clar formulată”.

Or.en

Amendamentul 745
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara 
spațiului comercial este valabil numai în 
cazul în care consumatorul semnează un 
formular de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un 
alt suport durabil.

eliminat

Or.fr

Justificare

Renunțarea la cerința privind „formularului de comandă” este acceptabilă cu condiția ca 
consumatorul să fie în măsură să aleagă suportul durabil pe care sunt menționate 
informațiile și să poată, în toate circumstanțele, să solicite un document pe suport de hârtie.
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Amendamentul 746
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara 
spațiului comercial este valabil numai în 
cazul în care consumatorul semnează un 
formular de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un 
alt suport durabil.

eliminat

Or. de

Amendamentul 747
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara 
spațiului comercial este valabil numai în 
cazul în care consumatorul semnează un 
formular de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un alt 
suport durabil.

(2) Formularul de comandă este furnizat 
consumatorului înainte de încheierea 
contractului. În cazul în care formularul de 
comandă nu este pe suport de hârtie, 
consumatorul primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează formularul 
de comandă.

Or.en
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Amendamentul 748
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un 
alt suport durabil.

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează formularul de 
comandă.

Or.fr

Justificare

Singurul mod de a garanta consimțământul expres al consumatorului față de încheierea unui 
contract în afara spațiului comercial este existența obligatorie a semnăturii sale pe 
formularul de comandă.

Amendamentul 749
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, 
numai dacă acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă care i se furnizează înainte de 
încheierea contractului. În cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, consumatorul primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

Or.en
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Amendamentul 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, 
numai dacă acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă primit înainte de încheierea 
contractului, iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, 
numai dacă acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

Or.el

Amendamentul 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un alt
suport durabil.

(2) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial este valabil numai în cazul în 
care consumatorul semnează un formular 
de comandă și primește o copie a acestui 
formular de comandă pe un suport durabil 
ales de el.

Or.en

Amendamentul 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dorește ca prestarea 
serviciilor să înceapă în perioada de 
retragere, consumatorul prezintă 
comerciantului o cerere în acest sens pe 
un suport durabil.

Or.en

Amendamentul 753
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care dorește ca prestarea 
serviciilor (inclusiv atunci când tranzacția 
cuprinde și furnizarea de bunuri) să 
înceapă în perioada de retragere 
prevăzută la articolul 12 alineatul (1a), 
comerciantul îi solicită consumatorului să 
prezinte o cerere în acest sens pe un 
suport durabil.

Or.en

Amendamentul 754
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

eliminat

Or.en
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Amendamentul 755
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

eliminat

Or.en

Amendamentul 756
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

eliminat

Or.fr

Amendamentul 757
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă precontractuale decât cele 
prevăzute la alineatele (1) și (2).

Or.en

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele sunt menite să clarifice 
acest lucru pentru a evita neînțelegerile cu privire la dispozițiile generale de drept 
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contractual din statele membre referitoare la încheierea unui contract, care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 758
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
precontractuale de formă decât cele 
prevăzute la alineatele (1) și (2).

Or. de

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele clarifică acest lucru, 
evitând astfel neînțelegerile în ceea ce privește normele referitoare la încheierea contractelor 
neacoperite de directivă.

Amendamentul 759
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatul 
(1).

Or.fr

Justificare

Adaptare în urma eliminării alineatului (2).
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Amendamentul 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
suplimentare de formă pentru îndeplinirea 
obligațiilor de informare menționate la 
articolul 5 alineatul (1).

Or. de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 93.

Amendamentul 761
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
precontractuale de formă decât cele 
prevăzute la alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul vânzărilor repetate între 
același comerciant și același client, pe 
baza unor contracte negociate fie la 
distanță, fie în afara spațiului comercial, 
se consideră că cerințele prevăzute la 
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articolul 10 sunt îndeplinite în cazul în 
care consumatorul a avut ocazia să vadă 
personal bunurile sau i s-au demonstrat 
serviciile care fac obiectul tranzacției și 
cu condiția ca cerințele prevăzute la 
articolul 10 să fi fost respectate în cazul 
unei tranzacții anterioare.

Or.en

Justificare

Tranzacțiile repetate de vânzare directă (contracte negociate în afara spațiului comercial) ar 
trebui să fie în continuare supuse normelor privind contractele încheiate în afara spațiului 
comercial. Prezentul amendament asigură aplicarea uniformă a unui singur set de norme atât 
pentru cei care realizează vânzări directe, cât și pentru clienții acestora. Dreptul de retragere 
a rămas garantat. Prin scutirea tranzacțiilor repetate de furnizarea informațiilor, 
consumatorii ar trebui să primească informații suficiente cu privire la drepturile lor, iar cei 
care realizează vânzări directe ar trebui să fie scutiți de o sarcină administrativă costisitoare. 
Armonizare completă.

Amendamentul 763
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

În ceea ce privește contractele de vânzare 
ulterioare (atât contracte la distanță, cât și 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale) încheiate între același 
comerciant și consumator, cerințele 
menționate la articolul 10 sunt 
considerate ca fiind  îndeplinite în cazul 
în care consumatorul a avut ocazia să 
vadă sau să i se explice bunurile sau 
serviciile care fac obiectul tranzacției sau 
în cazul în care cerințele formale stabilite 
la articolul 10 au fost îndeplinite într-o 
tranzacție anterioară.  

Or.it
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Amendamentul 764
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Dispoziții referitoare la contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 

spațiilor comerciale 

În ceea ce privește contractele de vânzare 
încheiate după contractul inițial, fie 
contracte la distanță sau contracte 
negociate în afara spațiilor comerciale, 
între același comerciant și consumator, 
cerințele menționate la articolul 10 sunt 
considerate ca fiind  îndeplinite în cazul 
în care consumatorul a avut ocazia să 
vadă personal sau să i se explice bunurile 
sau serviciile care fac obiectul tranzacției 
sau în cazul în care cerințele formale 
stabilite la articolul 10 au fost îndeplinite 
într-o tranzacție anterioară.  

Or.it

Justificare

Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali commerciali) 
dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, quest’emendamento assicurerebbe 
l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai loro clienti. 
Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie dovrebbe, 
inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri diritti, 
liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non necessari.

Amendamentul 765
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele la 
distanță

Condiții de formă precontractuale pentru
contractele la distanță

Or.en

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele sunt menite să clarifice 
acest lucru pentru a evita neînțelegerile cu privire la dispozițiile generale de drept al 
contractelor din statele membre referitoare la încheierea unui contract, care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele la 
distanță

Condiții de formă precontractuale pentru 
contractele la distanță

Or.el

Amendamentul 767
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele la 
distanță

Condiții precontractuale de formă pentru 
contractele la distanță

Or. de
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Amendamentul 768
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolele 5, 7 și 9
sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea declarației sale 
contractuale într-un limbaj simplu și 
inteligibil și, în măsura în care aceste 
informații sunt furnizate în scris, ele sunt
prezentate sub formă lizibilă, într-un mod 
adecvat mijlocului de comunicare la 
distanță utilizat și sunt accesibile ușor, 
direct și permanent.

Or.en

Justificare

Consumatorul trebuie să primească informațiile înainte de a i se impune vreo obligație.

Amendamentul 769
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului în timp util pentru a 
permite acestuia din urmă să ia efectiv la 
cunoștință aceste informații și, în orice 
caz, înaintea încheierii contractului, fiind 
prezentate într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sub formă lizibilă, într-un mod 
adecvat mijlocului de comunicare la 
distanță utilizat.
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Amendamentul 770
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 5 sunt 
furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului în timp util și, în orice caz, 
înaintea încheierii contractului, fiind 
prezentate într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sub formă lizibilă, într-un mod 
adecvat mijlocului de comunicare la 
distanță utilizat.

Or.fr

Amendamentul 771
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolele 7 și 9
sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea declarației 
contractuale, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil, într-un mod 
adecvat mijlocului de comunicare la 
distanță utilizat. Informațiile sunt 
accesibile ușor, direct și permanent.

Or.en
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Amendamentul 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului cu suficient timp înainte 
de încheierea contractului, înainte ca 
consumatorul să fie obligat prin 
contractul sau oferta la distanță.
Informațiile sunt furnizate într-un limbaj 
simplu și inteligibil, în limba 
consumatorului, sunt lizibile, clare și sunt 
prezentate într-un mod adecvat mijlocului 
de comunicare la distanță utilizat.

Or.el

Amendamentul 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 5 sunt 
furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului în timp util și, în orice caz, 
înaintea încheierii contractului, fiind 
prezentate într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sub formă lizibilă, într-un mod 
adecvat mijlocului de comunicare la 
distanță utilizat.

Or.fr

Justificare

În conformitate cu amendamentele 70 și 95 depuse de raportor.
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Amendamentul 774
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 5 sunt 
furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 95.

Amendamentul 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului în timp util înainte de 
încheierea contractului, fiind prezentate 
într-un limbaj simplu și inteligibil și sub 
formă lizibilă, într-un mod adecvat 
mijlocului de comunicare la distanță 
utilizat.

Or.en
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Amendamentul 776
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 5 sunt 
furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, într-un mod adecvat 
mijlocului de comunicare la distanță 
utilizat. Dacă informațiile sunt furnizate 
în scris, ele sunt prezentate într-un limbaj 
simplu și inteligibil și sunt lizibile.

Or.en

Amendamentul 777
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului în timp util înainte ca 
consumatorul să fie obligat printr-un 
contract la distanță sau o ofertă 
corespunzătoare, fiind prezentate într-un 
limbaj simplu și inteligibil și sub formă 
lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

Or. de

Amendamentul 778
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care contractul îl obligă 
pe consumator să efectueze o plată, 
comerciantul prezintă această obligație 
consumatorului în mod clar și vizibil, 
înainte de declarația contractuală a 
consumatorului. Comanda este 
obligatorie numai în cazul în care 
consumatorul a confirmat că este 
conștient de această obligație.

Or.en

Justificare

Obligația de plată ar trebui să fie valabilă numai în cazul în care consumatorul a confirmat 
că este conștient de acest aspect.

Amendamentul 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care obiectul contractului 
și urgența executării sale fac absolut 
imposibilă aplicarea alineatului (1), 
informațiile prevăzute la articolul 5 pot fi 
furnizate oral înainte de încheierea 
contractului și confirmate fără întârziere 
în conformitate cu respectivul alineat.

Or.fr

Justificare

În anumite cazuri (aprovizionare cu apă, cu păcură etc.), contractul este încheiat telefonic și 
trebuie executat imediat având în vedere chiar natura serviciului (racordare la rețeaua de 
aprovizionare cu apă, livrare de păcură etc.). Consumatorul nu poate aștepta să primească 
informațiile înainte de a încheia contractul. Informațiile transmise trebuie totuși confirmate 
în cel mai scurt timp conform dispozițiilor articolului 11 alineatul (1). 
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Amendamentul 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul contractelor online care 
presupun realizarea unei plăți de către 
consumator sunt valabile doar după 
confirmarea expresă a informațiilor 
prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c).

Or.el

Amendamentul 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un contract de 
servicii la distanță încheiat pe internet îl 
obligă pe consumator să efectueze o plată, 
acesta va fi obligat de contract doar dacă 
comerciantul:
(a) a adus la cunoștință consumatorului, 
într-un mod clar și foarte vizibil, prețul 
total, care include toate componentele 
aferente ale prețului, și 
(b) are un site web conceput în așa fel 
încât o comandă cu caracter obligatoriu 
nu poate fi efectuată până când 
consumatorul nu a confirmat faptul că a 
citit și a înțeles declarația solicitată la 
litera (a).

Or. de
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Amendamentul 782
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul - 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul articol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Amendamentul 783
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un contract de 
servicii la distanță încheiat pe internet îl 
obligă pe consumator să efectueze o plată, 
acesta va fi obligat de contract doar dacă 
comerciantul:
(a) a adus la cunoștință consumatorului, 
într-un mod clar și foarte vizibil, prețul 
total, care include toate componentele 
aferente ale prețului, și 
(b) are un site web conceput în așa fel 
încât o comandă cu caracter obligatoriu 
nu poate fi efectuată până când 
consumatorul nu a confirmat faptul că a 
citit și a înțeles declarația solicitată la 
litera (a).

Or. de

Justificare

Această dispoziție este menită să sporească protecția consumatorilor împotriva „costurilor-
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capcană” pe internet, prin care unii vânzători fără scrupule duc în eroare consumatorii cu 
oferte aparent gratuite, de exemplu oferte de rețete sau de horoscop,  făcându-i pe aceștia să 
încheie contracte care includ plăți.

Amendamentul 784
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care, în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă,
comerciantul îi telefonează consumatorului 
în vederea încheierii unui contract la 
distanță prin telefon, comerciantul își 
declină identitatea și, dacă este cazul, 
identitatea persoanei pentru care 
telefonează și specifică scopul comercial al 
apelului de la începutul conversației cu 
consumatorul.

Or.en

Justificare

Situațiile în care comerciantul intenționează să încheie un contract prin telefon ar trebui 
limitate deoarece adesea, consumatorul nu este conștient că este de fapt în curs de a încheia 
un contract.

Amendamentul 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 

(2) În cazul în care comerciantul 
contactează consumatorul prin mijloace 
de comunicare la distanță în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
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conversației cu consumatorul. fiecărei conversații cu consumatorul.

Or. de

Justificare

Pentru a formula prezenta directivă într-o manieră neutră și pentru ca aceasta să acopere 
nevoi viitoare, nu ar trebui să se facă referire doar la apelurile telefonice. În caz contrar, ar 
fi nevoie de clarificări pentru a explica, de exemplu, dacă un apel telefonic include mesaje de 
tip SMS sau mesageria vocală.  

Amendamentul 786
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță:

- acesta își declină identitatea încă de la 
începutul conversației – și, dacă este 
cazul, identitatea persoanei în numele 
căreia realizează respectivul contact 
telefonic și specifică scopul comercial al 
apelului;
- comerciantul transmite consumatorului 
o confirmare a ofertei sale în scris sau pe 
un suport durabil, care să cuprindă 
informațiile prevăzute la articolul 5;  
- consumatorul nu este obligat în temeiul 
contractului decât dacă l-a semnat.

Or.fr

Justificare

Numeroși consumatori au constatat că sunt obligați față de un contract în urma unui apel 
telefonic primit de la un comerciant, fără să își fi dat în acest sens consimțământul expres sau 
clar, unele informații fiind prezentate oral și rapid, eventual într-un moment de neatenție din 
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partea consumatorului.  Pentru a evita acest tip de situație, trebuie să se stabilească cerințe 
suplimentare care să îl oblige pe comerciant să își confirme oferta în scris sau pe suport 
durabil, iar consumatorul să nu fie angajat decât prin semnătură.

Amendamentul 787
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care comerciantul 
contactează consumatorul în vederea 
încheierii unui contract la distanță prin 
telefon, comerciantul, la începutul 
conversației cu consumatorul, își declină 
identitatea și, după caz, identitatea 
persoanei pentru care telefonează și 
specifică scopul comercial al apelului.

Or.en

Amendamentul 788
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul. Acordul 
telefonic al consumatorului nu poate în 
niciun caz să angajeze consumatorul în 
mod definitiv. Comerciantul transmite 
consumatorului o confirmare a ofertei 
sale în scris sau pe un suport durabil ales 
de consumator. Consumatorul nu este 
obligat în temeiul contractului decât dacă 
l-a semnat.



PE452.544v01-00 56/233 AM\836858RO.doc

RO

Or.fr

Justificare

Numeroși consumatori au constatat că sunt obligați față de un contract în urma unui apel 
telefonic primit de la un comerciant, în cursul căruia au acceptat verbal oferta propusă de 
acesta. Pentru a evita riscurile de abuz pe care le prezintă astfel de practici, este 
indispensabil ca comerciantul să adreseze consumatorului o confirmare scrisă a ofertei în 
cauză și ca consumatorul să nu poată fi angajat în temeiul contractului contract decât prin 
semnătura sa.

Amendamentul 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și, dacă este cazul, 
identitatea persoanei în numele căreia 
realizează respectivul contact telefonic și 
specifică scopul comercial al apelului de la 
începutul conversației cu consumatorul.
Comerciantul transmite consumatorului o 
confirmare a ofertei sale în scris sau pe 
un suport durabil. Consumatorul nu este 
obligat în temeiul contractului decât dacă 
l-a semnat.

Or.fr

Justificare

Unii consumatori au constatat că sunt obligați față de un contract în urma unui apel telefonic 
primit de la un comerciant, fără să își fi dat consimțământul expres în acest sens. Pentru a 
evita acest tip de situație, este necesar să se stabilească o obligație suplimentară prin care 
comerciantul să fie obligat să își confirme în scris oferta iar consumatorul să nu poată fi 
angajat în temeiul contractului decât prin semnătura sa.
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Amendamentul 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul.

(2) În cazul în care comerciantul îi 
telefonează consumatorului în vederea 
încheierii unui contract la distanță, acesta 
își declină identitatea și specifică scopul 
comercial al apelului de la începutul 
conversației cu consumatorul. 
Comerciantul îi trimite consumatorului o 
confirmare a ofertei pe un suport durabil. 
Consumatorul este obligat să respecte 
contractul doar dacă îl semnează.

Or.en

Amendamentul 791
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care contractul îl obligă 
pe consumator să efectueze o plată, 
comerciantul prezintă această obligație 
consumatorului în mod clar și vizibil, 
înainte de declarația contractuală a 
consumatorului. Comanda este 
obligatorie numai în cazul în care 
consumatorul a confirmat că este 
conștient de această obligație.

Or.en

Amendamentul 792
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Site-urile de comerț electronic sunt 
obligate să indice clar și lizibil încă de pe 
prima pagină dacă există restricții de 
livrare către anumite țări, indiferent de 
natura acestora, inclusiv restricții privind 
mijloacele de plată. La cerere, 
consumatorii pot obține o justificare a 
acestor restricții.

Or.fr

Amendamentul 793
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul prezintă
prin mijlocul de comunicare respectiv, 
înaintea încheierii contractului, informațiile 
referitoare la principalele caracteristici ale 
produsului și prețul final, durata de 
valabilitate a contractului și, în cazul unui 
contract pe durată nedeterminată, 
condițiile de reziliere a contractului, astfel 
cum se menționează la articolul 5 alineatul 
(1) literele (a) și (c). Celelalte informații 
menționate la articolele 5 și 7 sunt 
furnizate consumatorului de comerciant 
într-un mod adecvat, în conformitate cu 
alineatul (1), iar consumatorul primește 
informațiile pe un suport durabil, înainte 
de încheierea unui astfel de contract.

Or.en



AM\836858RO.doc 59/233 PE452.544v01-00

RO

Amendamentul 794
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului 
și prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile menționate la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a), (b), 
(ba), (c) și (g) . Celelalte informații 
menționate la articolele 5 și 7 sunt 
furnizate consumatorului de comerciant 
într-un mod adecvat, în conformitate cu 
alineatul (1). Consumatorul este informat 
în legătură cu suportul în cauză înainte 
de încheierea contractului.

Or.fr

[A se vedea amendamentul lui Hoang Ngoc care vizează introducerea unei noi litere (ba) la 
articolul 5 alineatul (1)]

Amendamentul 795
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului 
sau serviciului, prețul total, durata 
contractului și, în cazul contractelor pe 
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Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

durată nedeterminată, modalitățile de 
reziliere a contractului, conform 
articolului 5 alineatul (1) literele (a), (c) și 
(g). Celelalte informații menționate la 
articolul 5 sunt furnizate consumatorului 
de comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

Or.fr

Justificare

Este necesar să se completeze lista cu informațiile care trebuie prezentate, chiar și în cazurile 
în care există constrângeri de spațiu și timp, fie și numai informații privind durata 
contractului, iar pentru contractele pe durată nedeterminată, cel puțin informații privind 
modalitățile de reziliere a contractului, care sunt elemente esențiale de care consumatorul 
trebuie să dispună pentru a face o alegere în cunoștință de cauză. 

Amendamentul 796
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul prezintă
prin mijlocul de comunicare respectiv, la 
timp și înaintea încheierii contractului, 
informațiile referitoare la principalele 
caracteristici ale produsului, prețul final, 
durata de valabilitate a contractului și, în 
cazul unui contract pe durată 
nedeterminată, condițiile de reziliere a 
contractului, astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1), iar 
consumatorul primește informațiile pe un 
suport durabil, înainte de încheierea unui 
astfel de contract.
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Or.en

Amendamentul 797
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului 
sau serviciilor, prețul total, durata 
contractului și, în cazul contractelor cu 
prelungire automată, modalitățile de 
reziliere a contractului, conform 
articolului 5 alineatul (1) literele (a), (c) și 
(g). Celelalte informații menționate la 
articolul 5 sunt furnizate consumatorului 
de comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1). 
Consumatorul este informat în legătură 
cu suportul în cauză înainte de încheierea 
contractului.

Or.fr

Justificare

Se dorește completarea textului Comisiei Europene prin precizarea altor tipuri de informații 
care trebuie furnizate de către comerciant consumatorului atunci când suportul utilizat în 
scopul încheierii contractului este supus unor constrângeri de spațiu și de timp în ceea ce 
privește prezentarea informațiilor, în special durata contractului și modalitățile de reziliere a 
unui contract cu prelungire automată.

Amendamentul 798
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul prezintă
prin mijlocul de comunicare respectiv, 
înaintea încheierii contractului, informațiile 
referitoare la principalele caracteristici ale 
bunurilor sau serviciilor, prețul final, 
durata de valabilitate a contractului și, în 
cazul unui contract pe durată 
nedeterminată, condițiile de reziliere a 
contractului, astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c) și 
(g). Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1), 
iar consumatorul primește informațiile 
prin mijlocul de comunicare respectiv, 
înainte de încheierea unui astfel de 
contract.
Statele membre nu pot menține sau
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolul 11, inclusiv dispoziții mai stricte 
sau mai puțin stricte menite să asigure un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 799
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
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cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului 
sau serviciilor, prețul total, durata 
contractului și, în cazul contractelor pe 
durată nedeterminată, modalitățile de 
reziliere, conform articolului 5 alineatul 
(1) literele (a), (c) și (g). Celelalte 
informații menționate la articolul 5 sunt 
furnizate consumatorului de comerciant 
într-un mod adecvat, în conformitate cu 
alineatul (1). Consumatorul este informat 
în legătură cu suportul în cauză înainte 
de încheierea contractului.

Or.fr

Justificare

Această propunere completează redactarea propusă de raportor prin adăugarea de 
informații minime privind durata contractului și modalitățile de reziliere a contractului în 
cazul contractelor pe perioadă nedeterminată. Acestea sunt două informații pe care 
consumatorul trebuie să le cunoască imediat pentru a face o alegere în cunoștință de cauză.

Amendamentul 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (e) 
și (g). Celelalte informații menționate la 
articolul 5 sunt furnizate consumatorului 
de comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).
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Or.en

Amendamentul 801
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
prin telefon sau printr-un mijloc de 
comunicare ce permite un spațiu sau un 
timp limitat pentru afișarea informației, 
comerciantul furnizează prin mijlocul de 
comunicare respectiv, înaintea încheierii 
contractului, cel puțin informațiile 
referitoare la principalele caracteristici ale 
produsului și prețul total astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1) 
literele (a) și (c). Celelalte informații 
menționate la articolul 5 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

Or.en

Justificare

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
excessive formal requirements.

Amendamentul 802
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la articolele 
5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul prezintă
prin mijlocul de comunicare respectiv, 
înaintea încheierii contractului, informațiile 
referitoare la principalele caracteristici ale 
produsului și prețul total, durata de 
valabilitate a contractului și, în cazul unui 
contract pe durată nedeterminată, 
condițiile și modul de reziliere a 
contractului, astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c) și 
(g). Celelalte informații menționate la 
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
clar, inteligibil și lizibil, în conformitate cu 
alineatul (1). Consumatorul primește 
informațiile prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înainte de încheierea 
contractului sau când se face oferta de 
încheiere a unui astfel de contract.

Or.en

Amendamentul 803
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil 
începând de la data încheierii unui 
contract la distanță și cel târziu la 
momentul livrării bunurilor sau al 
începerii furnizării serviciului solicitat, cu 
excepția cazului în care informațiile 
respective au fost deja transmise 
consumatorului, pe un suport durabil, 

eliminat
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înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

Or.en

Amendamentul 804
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil 
începând de la data încheierii unui 
contract la distanță și cel târziu la 
momentul livrării bunurilor sau al 
începerii furnizării serviciului solicitat, cu 
excepția cazului în care informațiile 
respective au fost deja transmise 
consumatorului, pe un suport durabil, 
înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

eliminat

Or.en

Amendamentul 805
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil 
începând de la data încheierii unui 
contract la distanță și cel târziu la 
momentul livrării bunurilor sau al 
începerii furnizării serviciului solicitat, cu 
excepția cazului în care informațiile 

eliminat
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respective au fost deja transmise 
consumatorului, pe un suport durabil, 
înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

Or.fr

Amendamentul 806
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la articolul 
9 literele (a) – (f), pe un suport durabil, 
într-un termen rezonabil începând de la 
data încheierii unui contract la distanță și 
cel târziu la momentul livrării bunurilor 
sau al începerii furnizării serviciului 
solicitat, cu excepția cazului în care 
informațiile respective au fost deja 
transmise consumatorului, pe un suport 
durabil, înaintea încheierii unui contract 
la distanță.

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la articolul 
9 literele (a) – (f), pe un suport durabil, 
într-un termen rezonabil începând de la 
data încheierii unui contract la distanță și 
cel târziu la momentul livrării bunurilor 
sau al începerii furnizării serviciului 
solicitat.

Or.fr

Amendamentul 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil începând 
de la data încheierii unui contract la 
distanță și cel târziu la momentul livrării 
bunurilor sau al începerii furnizării 
serviciului solicitat, cu excepția cazului în 

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 5 literele (a) – (j), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil începând 
de la data încheierii unui contract la 
distanță și cel târziu la momentul livrării 
bunurilor sau al începerii furnizării 
serviciului solicitat, cu excepția cazului în 



PE452.544v01-00 68/233 AM\836858RO.doc

RO

care informațiile respective au fost deja 
transmise consumatorului, pe un suport 
durabil, înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

care informațiile respective au fost deja 
transmise consumatorului, pe un suport 
durabil, înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

Or.en

Amendamentul 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care dorește ca prestarea 
serviciilor să înceapă în perioada de 
retragere, consumatorul prezintă 
comerciantului o cerere în acest sens pe 
un suport durabil.

Or.en

Amendamentul 809
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru ca un contract la distanță să 
fie valabil, consumatorul trebuie să fi avut 
posibilitatea să verifice toate detaliile 
comenzii realizate și prețul total al 
acesteia, dar și să corecteze eventualele 
erori înainte de confirmarea comenzii, 
astfel încât să își exprime acordul în mod 
valabil. 

Or.fr

Justificare

Consumatorul care dorește să încheie contracte pe internet trebuie să aibă posibilitatea de a 
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vizualiza o recapitulare a comenzii sale înainte de a proceda la aceasta și de a nu fi angajat 
decât după confirmarea recapitulării datelor comenzii.

Amendamentul 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a)  Pentru ca un contract online să fie 
valabil, consumatorul trebuie să fi avut 
posibilitatea să verifice toate detaliile 
comenzii realizate și prețul total al 
acesteia, dar și să corecteze eventualele 
erori înainte de confirmarea comenzii, 
pentru a-și putea exprima acordul. 

Or.fr

Justificare

Este vorba de introducerea principiului de „dublu clic” pentru a permite consumatorului să 
obțină o recapitulare sintetică a comenzii sale atunci când încheie contracte pe internet 
pentru a-și putea verifica comanda realizată și pentru a corecta eventualele erori. 
Consumatorul nu este astfel angajat decât după confirmarea acestei recapitulări.

Amendamentul 811
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un contract încheiat în cadrul 
comerțului electronic care prevede 
furnizarea unui bun sau a unui serviciu 
contra unei plăți, în care comanda 
consumatorului este efectuată direct pe 
site-ul comerciantului, intră în vigoare 
doar dacă, înainte de efectuarea comenzii 
către comerciant, consumatorul a primit o 
notificare privind existența unei plăți și 
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informațiile menționate la articolul 5 
alineatul (1) litera (c) într-un mod clar și 
cu caractere vizibile și după ce acesta a 
confirmat într-o declarație diferită de 
comandă că a citit și a înțeles aceste 
informații.

Or. de

Justificare

Comercianții fără scrupule își organizează site-ul web în așa manieră încât consumatorii sunt 
induși în eroare de o ofertă aparent gratuită, făcându-i pe aceștia să încheie contracte care 
includ plăți („costuri-capcană” pe internet). „Soluția butonului” propusă este menită să 
împiedice această metodă comercială. Aceasta împiedică comercianții să „ascundă” 
mențiunea privind faptul că oferta lor implică o plată în termenii contractuali standard sau în 
altă formă.
Astfel, consumatorii sunt protejați de contractele mascate.

Amendamentul 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Suporturile durabile menționate la 
alineatele (2) și (4) sunt alese de 
consumator.

Or.en

Amendamentul 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Contractul este valabil în cazul în 
care consumatorul poate verifica toate 
detaliile comenzii sale și prețul total 
înainte de a-și da aprobarea finală.
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Or.en

Amendamentul 814
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

eliminat

Or.en

Amendamentul 815
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

eliminat

Or.fr

Amendamentul 816
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

eliminat

Or.fr
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Amendamentul 817
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

eliminat

Or.en

Amendamentul 818
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

eliminat

Or.en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să impună condiții suplimentare [ca urmare, 
alineatul (5) se elimină]. În Regatul Unit, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra 
capacității autorităților naționale de reglementare (în special Comisia pentru concurență) de 
a propune cerințe de informare pentru a remedia prejudiciile cauzate consumatorilor.

Amendamentul 819
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă precontractuale decât cele 
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(1) – (4). prevăzute la alineatele (1) – (4).

Or.en

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele sunt menite să clarifice 
acest lucru pentru a evita neînțelegerile cu privire la dispozițiile generale de drept 
contractual din statele membre referitoare la încheierea unui contract, care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 820
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă precontractuale decât cele 
prevăzute la alineatele (1) – (4).

Or. de

Justificare

Articolele 10 și 11 vizează obligații precontractuale. Amendamentele clarifică acest lucru, 
evitând astfel neînțelegerile în ceea ce privește normele referitoare la încheierea contractelor 
neacoperite de directivă.

Amendamentul 821
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă precontractuale decât cele 
prevăzute la alineatele (1) – (4).
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Or. de

Amendamentul 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
suplimentare de formă pentru îndeplinirea 
obligațiilor de informare menționate la 
articolul 5 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 823
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4).

(5) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) – (4). Nu se aduce atingere normelor 
statelor membre privind practicile 
comerciale neloiale, în special cele care 
pun în aplicare articolul 5 împreună cu 
Anexa I punctul 26 din Directiva 
2005/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că nu se aduce atingere normelor statelor membre privind practicile 
comerciale neloiale, în special cele care pun în aplicare articolul 5 împreună cu Anexa I 
punctul 26 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Acest lucru 
asigură faptul că măsurile luate de statele membre pentru combaterea apelurilor nesolicitate 
pot fi menținute.
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Amendamentul 824
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul beneficiază de o 
perioadă de paisprezece zile pentru a se 
retrage dintr-un contract la distanță sau 
dintr-un contract negociat în afara 
spațiului comercial, fără a fi nevoit să 
justifice decizia de retragere.

(1) Consumatorul beneficiază de o 
perioadă de paisprezece zile începând din 
data încheierii contractului pentru a se 
retrage dintr-un contract negociat în afara 
spațiului comercial sau dintr-un contract  
la distanță de prestare de servicii fără a fi 
nevoit să justifice decizia de retragere.

Or.fr

Amendamentul 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul beneficiază de o 
perioadă de paisprezece zile pentru a se 
retrage dintr-un contract la distanță sau 
dintr-un contract negociat în afara 
spațiului comercial, fără a fi nevoit să 
justifice decizia de retragere.

(1) Dacă în prezenta directivă nu se 
prevede altfel, consumatorul beneficiază de 
o perioadă de retragere care expiră la 
paisprezece zile de la data încheierii 
contractului.

Or.fr

Justificare

Perioada în care este posibilă retragerea dintr-un contract trebuie să facă obiectul unei 
armonizări maxime, ținându-se seama de anumite situații speciale [a se vedea amendamentul 
la articolul 12 alineatul (2a)].

Amendamentul 826
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul beneficiază de o 
perioadă de paisprezece zile pentru a se 
retrage dintr-un contract la distanță sau 
dintr-un contract negociat în afara spațiului 
comercial, fără a fi nevoit să justifice 
decizia de retragere.

(1) Consumatorul beneficiază de o 
perioadă de treizeci de zile pentru a se 
retrage dintr-un contract la distanță sau 
dintr-un contract negociat în afara spațiului 
comercial, fără a fi nevoit să justifice 
decizia de retragere.

Or.el

Amendamentul 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu excepția cazului în care se 
prevede altfel, perioada de retragere 
începe din ziua încheierii contractului sau 
din ziua în care consumatorul primește o 
copie a contractului semnat pe un suport 
durabil, dacă aceasta nu este ziua 
încheierii contractului.

Or.de

Amendamentul 828
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul unui contract de vânzare, 
perioada de retragere începe din ziua 
livrării bunurilor, atunci când au fost 
îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 
9. În cazul în care bunurile sunt livrate 
separat, perioada de retragere începe în 
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momentul în care este livrat fiecare dintre 
bunurile comandate. În cazul în care un 
bun este livrat în loturi diferite sau piesele 
componente ale acestuia sunt livrate 
separat, perioada de retragere începe în 
momentul în care este livrat ultimul lot 
sau ultima piesă componentă.

Or.en

Amendamentul 829
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul unui contract de prestări de 
servicii, perioada de retragere începe din 
ziua încheierii contractului sau din ziua 
în care sunt îndeplinite cerințele 
prevăzute la articolul 9, atunci când 
aceste cerințe sunt îndeplinite după 
încheierea contractului, cu excepția 
cazului în care se aplică articolul 19 
alineatul (1) litera (a).

Or.en

Amendamentul 830
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de 
comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, în 
ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 

eliminat
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durabil.
În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.
În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

Or.en

Amendamentul 831
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de 
comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, în 
ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

eliminat

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.
În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

Or.en
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Amendamentul 832
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de 
comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, în 
ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

eliminat

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.
În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

Or.en

Amendamentul 833
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de 
comandă iar în cazul în care formularul 

eliminat
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de comandă nu este pe suport de hârtie, în 
ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

Or.fr

[A se vedea amendamentul lui Hoang Ngoc la articolul 12 alineatul (1)]

Amendamentul 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de 
comandă iar în cazul în care formularul 
de comandă nu este pe suport de hârtie, în 
ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport 
durabil.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 835
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul 
semnează formularul de comandă iar în 
cazul în care formularul de comandă nu 
este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil.

(2) În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul 
semnează formularul de comandă iar în 
cazul în care formularul de comandă nu 
este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil la 
alegere.
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Or.fr

Amendamentul 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul 
semnează formularul de comandă iar în
cazul în care formularul de comandă nu 
este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil.

În cazul unui contract la distanță sau 
negociat în afara spațiului comercial 
referitor la livrarea de bunuri, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul sau o parte terță, alta decât 
transportatorul, și care este indicată de 
consumator intră efectiv în posesia 
bunurilor comandate.

În cazul în care bunurile sunt furnizate în 
mai multe livrări, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță, alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia primei livrări parțiale.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 98.

Amendamentul 837
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul 
semnează formularul de comandă iar în 
cazul în care formularul de comandă nu 

În cazul unui contract la distanță sau 
negociat în afara spațiului comercial 
referitor la livrarea de bunuri, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul sau o parte terță, alta decât 
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este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil.

transportatorul, și care este indicată de 
consumator intră efectiv în posesia 
bunurilor comandate. În cazul în care 
bunurile sunt furnizate în mai multe părți 
sau componente, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță, alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia ultimei părți sau 
componente.-{}-

Or.de

Amendamentul 838
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul 
semnează formularul de comandă iar în 
cazul în care formularul de comandă nu 
este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil.

În cazul unui contract la distanță sau
negociat în afara spațiului comercial, 
perioada de retragere începe din ziua în 
care consumatorul sau o parte terță alta 
decât transportatorul și care este indicată 
de consumator intră efectiv în posesia 
bunurilor comandate. În cazul unei 
livrări de bunuri din mai multe părți sau 
piese componente, termenul de retragere 
începe în ziua în care consumatorul sau 
un terț indicat de consumator, alta decât 
transportatorul, intră în posesia ultimei 
părți sau piese componente. Începutul 
acestei perioade coincide din punct de 
vedere cronologic cu momentul în care 
riscul este transferat consumatorului 
conform articolului 23 din prezenta 
directivă. 

Or.el

Justificare

Începutul perioadei de retragere ar trebui să coincidă cu momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.
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Amendamentul 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 840
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

eliminat

Or.de

Amendamentul 841
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

eliminat

Or.el

Amendamentul 842
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate. În cazul unei livrări de bunuri 
din mai multe părți sau părți componente, 
termenul de retragere începe în ziua în 
care consumatorul intră efectiv în posesia 
ultimei piese sau părți componente.

Or.fr

Amendamentul 843
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță alta decât transportatorul și care 

În cazul unui contract mixt la distanță sau 
negociat în afara spațiului comercial,
perioada de retragere începe în ziua în care 
consumatorul sau o parte terță alta decât 
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este indicată de consumator intră efectiv în 
posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

transportatorul și care este indicată de 
consumator intră efectiv în posesia bunului
în cauză sau în ziua în care serviciile 
acoperite de contractul mixt se prestează 
(sau se pun la dispoziție) sau, în cazul 
serviciilor pe termen lung, în ziua în care 
se începe prestarea serviciilor (sau 
punerea la dispoziție a serviciilor).

Or.it

Justificare

Deși Parlamentul a propus un amendament în acest sens, încă nu este clar ce trebuie făcut în 
cazurile în care bunurile furnizate consumatorilor trebuie puse în funcțiune înainte ca acestea 
să poată fi utilizate.

Amendamentul 844
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță alta decât transportatorul și care 
este indicată de consumator intră efectiv în 
posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau o 
parte terță alta decât transportatorul și care 
este indicată de consumator intră efectiv în 
posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate. În cazul obligațiilor continue, 
perioada de retragere începe din ziua 
primei livrări parțiale.

Or.en

Justificare

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
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contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Amendamentul 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul livrării unui bun alcătuit din mai 
multe părți sau piese componente, 
perioada de retragere se calculează din 
ziua în care consumatorul primește ultima 
parte sau piesă componentă.

Or.en

Amendamentul 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 847
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 

Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel, perioada de retragere începe din ziua 
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contractului. încheierii contractului.

Or.de

Justificare

Această regulă generală îmbunătățește armonizarea și claritatea atât pentru consumator, cât 
și pentru comerciant.

Amendamentul 848
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii
contractului.

În cazul unui contract la distanță sau 
negociat în afara spațiului comercial
pentru prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul primește o copie a 
contractului semnat, pe un suport durabil.

Or.el

Amendamentul 849
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

În cazul în care bunurile sunt livrate 
separat, perioada de retragere începe în 
momentul în care este livrat fiecare dintre 
bunurile comandate. În cazul în care un 
bun este livrat în loturi diferite sau piesele 
componente ale acestuia sunt livrate 
separat, perioada de retragere începe în 
momentul în care este livrat ultimul lot 
sau ultima piesă componentă.
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Or.en

Amendamentul 850
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Perioada de retragere se încheie la 14 
zile de la ultima dintre următoarele date:
(a) data încheierii contractului;
(b) data la care partea îndreptățită 
primește de la cealaltă parte informații 
corespunzătoare cu privire la dreptul de 
retragere; sau
(c) dacă obiectul contractului este livrarea 
de bunuri, data la care sunt primite 
bunurile;
(d) dacă obiectul contractului este mixt 
(atât bunuri, cât și servicii), data la care 
are loc ultimul eveniment (livrarea 
bunului sau începerea prestării 
serviciului).

Or.en

Justificare

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a 
right existed.
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Amendamentul 851
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Perioada de retragere se încheie la 14 
zile de la ultima dintre următoarele date:
(a) data încheierii contractului;
(b) data la care partea îndreptățită 
primește de la cealaltă parte informații 
corespunzătoare cu privire la dreptul de 
retragere;
(c) dacă obiectul contractului este livrarea 
de bunuri, data la care sunt primite 
bunurile;
(d) dacă obiectul contractului este mixt 
(atât bunuri, cât și servicii), data la care 
are loc ultimul eveniment (livrarea 
bunului sau prestarea serviciului);
(e) data la care consumatorul primește 
contractul.

Or.en

Justificare

Momentul de începere al perioadei de reflecție ar trebui să fie legat de respectarea de către 
comerciant a obligațiilor sale de informare.

Amendamentul 852
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Perioada de retragere se încheie cel 
târziu la 14 zile de la:
(a) data încheierii contractului;
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(b) data la care partea îndreptățită 
primește de la cealaltă parte informații 
corespunzătoare cu privire la dreptul de 
retragere; sau
(c) dacă obiectul contractului este livrarea 
de bunuri, data la care sunt primite 
bunurile;
(d) dacă obiectul contractului este mixt 
(atât bunuri, cât și servicii), data la care 
are loc ultimul eveniment (livrarea 
bunului sau prestarea serviciului).

Or.en

Amendamentul 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu toate acestea, în cazul vânzării de 
bunuri la distanță, perioada de retragere 
nu se poate sfârși înainte de 14 zile 
numărate de la data în care 
consumatorului i s-a livrat marfa. 
În cazul în care o comandă realizată de 
consumator se referă la mai multe bunuri 
care sunt livrate separat, perioada de 
retragere începe de la livrarea fiecărui 
bun.
În cazul în care o comandă se referă la un 
lot compus din mai multe bunuri sau 
servicii, perioada de retragere începe din 
momentul în care consumatorului i s-a 
livrat ultimul element care compune lotul.

Or.fr

Justificare

În relație cu amendamentul la articolul 12 alineatul (1). Această formulare vizează 
simplificarea propunerilor făcute de raportor la amendamentele 98, 99, 100, 101 și 103. 
Formularea vizează introducerea unei norme de principiu (termenul începe să curgă de la 
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încheierea contractului), a unei excepții (în cazul vânzării la distanță termenul începe să 
curgă începând de la livrare) și precizarea a două cazuri particulare.

Amendamentul 854
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul contractelor la distanță, 
statele membre nu pot împiedica părțile 
să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum 
sunt acestea prevăzut de prezenta 
directivă, pe parcursul perioadei de 
retragere. În cazul contractelor negociate 
în afara spațiului comercial, prezentul 
articol nu aduce atingere dispozițiilor 
naționale prin care se stabilește o 
perioadă de timp inclusă în perioada de 
retragere în timpul căreia nu poate începe 
executarea contractului.

Or.fr

Justificare

Pentru contractele negociate „în afara spațiului comercial” în legătură cu care consumatorii 
se pot afla într-o situație specială din punct de vedere psihologic și pentru a compara efectiv 
articolele și prețurile, anumite state membre au prevăzut dispoziții specifice pentru a proteja 
consumatorii, ca de exemplu posibilitatea de a păstra, în interiorul perioadei de retragere, un 
interval de timp în care furnizarea bunului sau serviciului nu se poate realiza, iar plata nu se 
poate efectua.  Această normă, menționată aici pentru contracte negociate în „afara spațiului 
comercial”, este identică cu cea prevăzută la articolul 14 alineatul (7) din Directiva privind 
creditul de consum. Pentru contractele la distanță, se păstrează textul din propunerea 
Comisiei.

Amendamentul 855
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile 
să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

eliminat

Or.en

Amendamentul 856
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile 
să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

eliminat

Or.fr

Justificare

În anumite cazuri, posibilitatea livrării de către comerciant a bunurilor înainte de încheierea 
perioadei de retragere poate face ca dreptul de retragere să devină o chestiune pur teoretică. 
Astfel, un consumator care a primit un bun voluminos, cum ar fi o canapea, va ezita probabil 
să facă uz de dreptul de retragere, dacă acest fapt presupune ca el să reambaleze și să 
reexpedieze bunul, cu atât mai mult cu cât trebuie să suporte și cheltuielile.

Amendamentul 857
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile 
să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

eliminat
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Or.fr

Amendamentul 858
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile 
să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

eliminat

Or.en

Amendamentul 859
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile 
să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

eliminat

Or.en

Amendamentul 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu împiedică părțile
să-și îndeplinească obligațiile care le revin 
în temeiul contractului pe parcursul 
perioadei de retragere.

(4) În cazul contractelor la distanță,
statele membre nu pot interzice părților 
să-și îndeplinească obligațiile astfel cum 
sunt prevăzute de prezenta directivă, pe 
parcursul perioadei de retragere. În cazul 
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contractelor negociate în afara spațiului 
comercial, prezentul articol nu aduce 
atingere dispozițiilor naționale prin care 
se stabilește o perioadă de timp inclusă în 
perioada de retragere în timpul căreia nu 
poate începe executarea contractului.

Or.fr

Justificare

Este important ca în legislația statelor membre să se păstreze anumite dispoziții ce au drept 
scop protejarea consumatorilor aflați în situații delicate, ca de exemplu posibilitatea de a 
păstra chiar în interiorul perioadei de retragere un interval de timp în care furnizarea 
bunului sau serviciului nu se poate realiza, iar plata nu se poate efectua. Această normă 
stabilită pentru contractele negociate în afara spațiului comercial preia norma definită în 
Directiva privind creditul de consum la articolul 14 alineatul (7).

Amendamentul 861
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot menține dispoziții 
naționale care împiedică părțile să își 
îndeplinească obligațiile pe parcursul 
perioadei în care acestea beneficiază de 
dreptul de retragere.

Or.en

Amendamentul 862
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre nu pot adopta sau 
menține norme care depășesc dispozițiile 
prevăzute la prezentul articol, inclusiv în 
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cazul în care aceste norme ar asigura un 
nivel mai ridicat sau mai scăzut de 
protecție a consumatorilor.

Or.de

Amendamentul 863
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă perioade 
de retragere mai lungi decât cele 
prevăzute în prezenta directivă pentru a 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.el

Amendamentul 864
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) 
și 11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere (sau absența acestui drept), 
încălcând astfel dispozițiile articolului 5 
alineatul (1) litera (e), ale articolului 10
alineatul (1) și ale articolului 11 alineatul 
(4), perioada de retragere se prelungește cu 
12 luni începând din data menționată la 
articolul 12.

Or.fr

Justificare

Informarea consumatorului cu privire la existența sau absența dreptului de retragere este un 
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drept esențial. Prelungirea dreptului de retragere pentru consumator trebuie să fie urmarea 
firească a unei situații de nerespectare a obligației de informare, pentru a avea un efect 
disuasiv.

Amendamentul 865
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile de 
la articolul 5 alineatul (1) litera (h),
articolul 10 alineatul (1) și articolul 11 
alineatul (4), perioada de retragere expiră 
la un an de la data menționată la articolul 
12 alineatul (2).

Or.en

Amendamentul 866
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile de 
la articolul 5 alineatul (1) și articolul 10 
alineatul (1), perioada de retragere expiră 
la un an de la data menționată la articolul 
12 alineatul (2).

Or.en

Justificare

O perioadă de 3 luni pentru exercitarea dreptului de retragere, în cazul în care comerciantul 
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nu a furnizat consumatorului informațiile privind acest drept, este mult prea scurtă.

Amendamentul 867
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) 
și 11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
articolului 5 alineatul (1) litera (e), ale
articolului 10 alineatul (1) și ale 
articolului 11 alineatul (4), perioada de 
retragere se prelungește cu trei luni
începând din data menționată la articolul 
12.

Or.fr

Justificare

Clarificarea paragrafului și adaptarea la numerotarea realizată de raportor.

Amendamentul 868
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 5 alineatul (1) litera (e), 10 
alineatul (1) și 11 alineatul (4), perioada de 
retragere va expira la trei luni de la data 
menționată la articolul 12 alineatul (2), 
care se aplică contractului respectiv.

Or.de
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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 servicii, cât și al celor de vânzare. Acest fapt ar conduce, de asemenea, la 
revocări complexe, în special în cazul serviciilor. Este necesar ca începutul acestei perioade 
să fie armonizat cu perioada standard de retragere menționată la articolul 12.

Amendamentul 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care întreprinderea nu a 
transmis consumatorului informațiile 
privind dreptul de retragere, încălcând 
astfel dispozițiile din articolele 5 alineatul 
(1) litera (e), 10 alineatul (1) și 11 alineatul 
(4), perioada de retragere va expira la un 
an de la data menționată la articolul 12 
alineatele (1a) și (2).

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 102.

Amendamentul 870
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) 
și 11 alineatul (4), perioada de retragere va 

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului precizările menționate la 
articolul 5 sau cele în conformitate cu 
articol 10 alineatul (1) și articolul 11 
alineatul (4), perioada de retragere se 
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expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

prelungește cu trei luni începând din data 
menționată la articolul 12.

Or.fr

Justificare

În ceea ce privește condițiile de prelungire a perioadei de retragere, dacă se rămâne la trei 
luni cum a fost propus de către Comisie în caz de netransmitere a informațiilor de către 
comerciant, atunci trebuie să se menționeze că informațiile în cauză trebuie să respecte toate 
dispozițiile prevăzute la articolul 5.

Amendamentul 871
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile de 
la articolul 9 litera (b), articolul 10 
alineatul (1) și articolul 11 alineatul (4), 
perioada de retragere expiră la trei luni de 
la data la care comerciantul și-a îndeplinit 
celelalte obligații contractuale. În cazul 
obligațiilor continue, această perioadă 
începe din ziua primei livrări parțiale.

Or.en

Justificare

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.
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Amendamentul 872
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data menționată la 
articolul 12 alineatul (1) și (2).

Statele membre nu pot adopta sau 
menține norme care depășesc dispozițiile 
prevăzute la prezentul articol, inclusiv în 
cazul în care aceste norme ar asigura un 
nivel mai ridicat sau mai scăzut de 
protecție a consumatorilor.

Or.de

Justificare

Această formulare asigură faptul că există o dată de început uniformă pentru perioada de 
retragere.

Amendamentul 873
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile de 
la articolul 9 litera (b), articolul 10 
alineatul (1) și articolul 11 alineatul (4), 
perioada de retragere expiră la șase luni de 
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comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

la data la care comerciantul și-a îndeplinit 
celelalte obligații contractuale.

Or.en

Justificare

Prelungirea perioadei de retragere la un an (cum propune raportorul) pare excesiv. 
Armonizare completă.

Amendamentul 874
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere se 
aplică pe o perioadă nedefinită începând 
de la data încheierii contractului.

Or.el

Amendamentul 875
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile de 
la articolul 5 alineatul (1) litera (e) și 
articolul 10 alineatul (1), perioada de 
retragere expiră la un an de la data
menționată la articolul 12 alineatul (2).
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obligații contractuale.

Or.en

Justificare

Conform normelor actuale din Regatul Unit referitoare la contractele negociate în afara 
spațiului comercial, dreptul de retragere nu are un termen-limită. Prin urmare, impunerea 
unui termen-limită pentru exercitarea acestui drept reprezintă o regresie semnificativă pentru 
consumatorii din Regatul Unit. Având în vedere cele de mai sus, apreciem avantajele unui 
termen-limită din punctul de vedere al siguranței juridice, așa că propunem un compromis 
sub forma unui termen de un an, în concordanță cu recenta Directivă privind dreptul de 
folosință a bunurilor pe durată limitată.

Amendamentul 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

Înainte de expirarea perioadei de 
retragere, consumatorul informează 
comerciantul cu privire la decizia sa de 
retragere, pe un suport durabil. În acest 
scop, consumatorul utilizează formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa I 
partea B sau face o altă declarație clar 
formulată pe un suport durabil.
Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
modelului de formular de retragere 
menționat anterior.

Or.en

Amendamentul 877
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul informează comerciantul 
cu privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

(1) Consumatorul informează comerciantul 
cu privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil utilizând fie formularul de 
retragere standard prevăzut în anexa I 
partea (B), fie o declarație redactată în 
termeni lipsiți de echivoc.

Or.fr

Amendamentul 878
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere în cadrul 
unei declarații adresate comerciantului și 
redactate cu propriile cuvinte sau utilizând 
formularul de retragere standard prevăzut 
în anexa I partea B. Returnarea obiectului 
contractului înainte de expirarea 
perioadei de retragere se consideră o 
declarație de retragere.

Or.en

Amendamentul 879
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul 

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere în cadrul 
unei declarații adresate comerciantului și 
redactate cu propriile cuvinte sau utilizând 
formularul de retragere standard prevăzut 
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de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

în anexa I partea B. Returnarea obiectului 
contractului înainte de expirarea 
perioadei de retragere se consideră o 
declarație de retragere.

Or.en

Justificare

Exercitarea dreptului de retragere ar fi subminată dacă ar fi impuse condiții de formă prea 
stricte.

Amendamentul 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul informează comerciantul
cu privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu
propriile cuvinte sau utilizând formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

(1) Consumatorul informează comerciantul 
cu privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate în 
cuvinte lipsite de echivoc sau utilizând 
formularul de retragere standard prevăzut 
în anexa I partea (B).

Or.fr

Justificare

Este important de subliniat că, în cazul în care consumatorul nu utilizează formularul de 
retragere standard prevăzut în directivă, trebuie să îi transmită comerciantului decizia sa de 
retragere în termeni lipsiți de echivoc. 

Amendamentul 881
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul informează comerciantul cu Înainte de expirarea termenului de 
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privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

retragere în conformitate cu articolul 12, 
consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil. În acest scop, 
consumatorul poate folosi fie modelul de 
formular de retragere prevăzut în anexa I 
partea (B), fie o declarație de alt tip lipsită 
de echivoc sau returnează bunurile 
comerciantului.

Or.de

Justificare

Ar trebui să fie cât mai simplu cu putință și cât mai lipsit de birocrație pentru consumator să 
apeleze la dreptul său de retragere.

Amendamentul 882
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul informează comerciantul cu 
privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul 
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

Înainte de expirarea perioadei de 
retragere, consumatorul informează 
comerciantul cu privire la decizia sa de 
retragere. În acest scop, consumatorul:

(a) fie utilizează formularul de retragere 
standard prevăzut în anexa I partea B; 

(b) fie face o altă declarație clar 
formulată pe un suport durabil.

Or.en

Justificare

Armonizare completă.
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Amendamentul 883
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
formularului de retragere standard 
menționat anterior.

eliminat

Or.en

Amendamentul 884
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
formularului de retragere standard 
menționat anterior.

eliminat

Or.en

Amendamentul 885
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
formularului de retragere standard
menționat anterior.

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
formularului european de retragere 
standardizat menționat anterior.

Or.fr
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Amendamentul 886
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
formularului de retragere standard 
menționat anterior.

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă în acest sens.

Or.de

Justificare

În general, statelor membre nu ar trebui să li se permită să impună cerințe suplimentare în 
privința formei formularului de retragere.

Amendamentul 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul prestării unui serviciu 
online, atunci când serviciul respectiv 
oferă un mijloc de retragere prin 
intermediul serviciului însuși, 
consumatorul poate utiliza mijlocul în 
cauză.

Or.en

Justificare

În cazul prestării unui serviciu online, atunci când serviciul respectiv oferă un mijloc de 
retragere prin intermediul serviciului însuși, consumatorul trebuie să poată utiliza mijlocul în 
cauză. Această posibilitate este menționată în considerentul 29, dar nu se regăsește în partea 
dispozitivă a directivei. Armonizare completă.
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Amendamentul 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de expirarea perioadei de 
retragere, consumatorul informează 
comerciantul cu privire la decizia sa de 
retragere. În acest scop, consumatorul:
(a) fie folosește modelul de formular de 
retragere prevăzut în anexa I partea (B), 
fie o declarație de alt tip formulată în mod 
clar, pe un suport durabil,
b) fie returnează bunurile comerciantului.
Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice 
modelului de formular de retragere 
menționat anterior.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 104.

Amendamentul 889
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
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primire a formularului de retragere. primire a formularului de retragere în 
termen de o zi lucrătoare de la 
completarea formularului de retragere.

Or.en

Amendamentul 890
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
primire a formularului de retragere.

(2) În cazul în care, pentru contractele la 
distanță încheiate pe internet, comerciantul 
acordă consumatorului opțiunea de a 
completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard, acesta din urmă
transmite consumatorului prin e-mail, fără 
întârziere, confirmarea de primire a 
formularului de retragere.

Or.en

Amendamentul 891
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
primire a formularului de retragere.

(2) Pentru contractele la distanță încheiate 
pe internet, în cazul în care comerciantul 
acordă consumatorului opțiunea de a 
completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard, comerciantul transmite 
consumatorului prin e-mail, fără întârziere, 
confirmarea de primire a formularului de 
retragere.
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Or.en

Amendamentul 892
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
primire a formularului de retragere.

(2) În cazul contractelor la distanță 
încheiate prin internet, comerciantul poate, 
în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic 
european de retragere standardizat. În 
acest caz, comerciantul transmite 
consumatorului prin e-mail, fără întârziere, 
confirmarea de primire a formularului de 
retragere.

Or.fr

Amendamentul 893
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comerciantul poate accepta 
declarațiile de retragere trimise prin orice 
alte mijloace în plus față de cele descrise 
la alineatele (1) și (2). În acest caz, 
comerciantul confirmă primirea 
declarației pe un suport durabil.

Or.en
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Amendamentul 894
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Părțile se rambursează reciproc în 
totalitate pentru serviciile pe care fiecare 
parte le-a prestat celeilalte părți ca o 
consecință a retragerii.
(Aceasta este o referință, în materie de 
efecte juridice, la efectele generale ale 
retragerii).

Or.de

Amendamentul 895
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

eliminat

Or.it

Amendamentul 896
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 

(1) Comerciantul rambursează orice sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, fără întârziere și, în orice 
caz, în termen de treizeci de zile de la data 
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retragerii. la care primește comunicarea retragerii. În 
principiu, rambursarea se efectuează prin 
orice mijloc de plată. Totuși, 
consumatorul care și-a exercitat dreptul 
de retragere poate, la propunerea 
comerciantului, să opteze pentru o altă 
modalitate de rambursare.

Or.fr

Justificare

Acest amendament are drept scop de a împiedica o practică ce presupune să i se propună 
consumatorului bonuri valorice, cu titlul de rambursare, fapt ce are drept consecință 
instituirea unei noi legături între consumator și comerciant. Excepțiile sunt bineînțeles 
posibile, cu condiția ca consumatorul să își dea acordul cu privire la această modalitate de 
rambursare.

Amendamentul 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează 
consumatorului toate costurile pentru care 
acesta este îndreptățit la rambursare, în 
termen de treizeci de zile de la data la care 
primește comunicarea retragerii, cu 
excepția acelor contracte de vânzare în 
care comerciantul, în temeiul alineatului 
(1a) și al articolului 17, nu este obligat să 
efectueze rambursarea până când nu i se 
returnează sau nu își ia înapoi bunurile.

Or.de

Justificare

Formularea actuală a directivei este ambiguă. Nu este clar dacă rambursarea în termen de 
30 de zile ar trebui să fie efectuată indiferent dacă consumatorul și-a îndeplinit sau nu 
obligația sa de a trimite înapoi bunurile. Cerința impusă comerciantului de a rambursa 
costurile consumatorului ar trebui să fie o chestiune separată de obligația de a trimite 
bunurile înapoi.
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Amendamentul 898
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în cel mai scurt timp cu 
putință și cel mai târziu în termen de 
cincisprezece zile de la data la care 
primește notificarea retragerii.

Or.fr

Amendamentul 899
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă, 
inclusiv, după caz, costurile livrării, pe 
care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, fără întârziere și în 
termen de treizeci de zile de la data la care 
primește comunicarea retragerii.

Or.en

Amendamentul 900
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 

(1) Comerciantul rambursează orice sumă, 
inclusiv, după caz, costurile livrării, pe 
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consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, fără întârziere
nejustificată și în orice caz în termen de 
treizeci de zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

Or.en

Justificare

Atunci când consumatorul a plătit livrarea, exercitarea dreptului de retragere ar trebui să 
implice și rambursarea sumei plătite comerciantului pentru livrarea bunului.

Amendamentul 901
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

(1) Comerciantul are obligația de a 
rambursa consumatorului toate sumele 
plătite de acesta, fără întârziere și cel mai 
târziu în termen de cincisprezece zile de la 
data la care primește notificarea retragerii.
Rambursarea se efectuează prin orice 
mijloc de plată, în acord cu consumatorul.

Or.fr

Justificare

Este important să i se ramburseze consumatorului sumele plătite cât mai rapid posibil și într-
un termen mai scurt decât cel propus de Comisie (15 zile în loc de o lună). Consumatorului 
nu trebuie să i se impună modalitatea de plată de către comerciant  (de exemplu, rambursare 
prin bon de cumpărături); modalitatea de plată trebuie deci hotărâtă de comun acord cu 
consumatorul.

Amendamentul 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.
.

(1) Comerciantul rambursează toate 
sumele pe care le-a primit ca plată din 
partea consumatorului, fără întârziere și în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care primește comunicarea retragerii.

Or.el

Amendamentul 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, fără întârziere și cel mai 
târziu în termen de cincisprezece zile de la 
data la care primește notificarea retragerii.
Rambursarea se efectuează prin orice 
mijloc de plată. Totuși, consumatorul care 
și-a exercitat dreptul de retragere poate, la 
propunerea comerciantului, să opteze 
pentru o altă modalitate de rambursare.

Or.fr

Justificare

Pentru a evita practica ce presupune să i se propună sistematic consumatorului bonuri 
valorice, cu titlul de rambursare, fapt ce are drept consecință instituirea unei noi legături 
între consumator și comerciant, este imperios necesar ca în partea dispozitivă să se insereze 
o normă de principiu care să precizeze că rambursarea se efectuează prin orice mijloc de 
plată. Singura excepție de la această normă este situația în care consumatorul își dă acordul 
pentru altă modalitate de rambursare.
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Amendamentul 904
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă,
inclusiv costurile livrării, pe care a primit-
o ca plată din partea consumatorului, fără 
întârziere nejustificată și în orice caz în 
termen de treizeci de zile de la data la care 
primește comunicarea retragerii.

Or.en

Justificare

Atunci când un consumator se retrage dintr-un contract, acest lucru ar trebui să declanșeze 
obligația consumatorului de a returna bunurile și obligația simultană a comerciantului de a 
returna toate sumele primite. Este inechitabil, disproporționat și nepotrivit să se permită unui 
comerciant să amâne rambursarea până la primirea bunurilor.

Amendamentul 905
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, fără întârziere, imediat ce
primește comunicarea retragerii.

Or.de

Justificare

Nu există un motiv evident pentru care comerciantul să dispună de o perioadă de 14 zile după 
primirea comunicării retragerii înainte de efectuarea rambursării. Având în vedere că 
serviciile nu pot fi rambursate, primirea comunicării retragerii este suficientă pentru 
obligația de rambursare în acest caz.
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Amendamentul 906
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează orice sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de șapte zile de 
la data la care primește comunicarea 
retragerii.

Or.el

Amendamentul 907
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează toate 
sumele pe care le-a primit ca plată din 
partea consumatorului, fără întârziere 
nejustificată și în termen de paisprezece
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

Or.en

Amendamentul 908
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comerciantul nu este obligat să 
ramburseze costurile pentru livrarea 
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standard a bunurilor către consumator. 
În cazul în care consumatorul a ales în 
mod explicit un alt tip de livrare decât 
livrarea standard, comerciantul nu este 
obligat să ramburseze costurile 
suplimentare aferente.

Or.it

Justificare

Comercianții ar avea obligația să ramburseze toate costurile suportate de consumator, 
inclusiv costurile de livrare. Faptul că ar putea fi obligați să ramburseze costurile de livrare 
ar putea împiedica comercianții să se angajeze în vânzări electronice.  

Amendamentul 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care, în cadrul unui 
contract de vânzări, posesia efectivă a 
bunurilor a fost transferată 
consumatorului sau, la cererea acestuia, 
unei părți terțe înainte de expirarea 
perioadei de retragere, consumatorul 
trimite înapoi bunurile sau le predă 
comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, 
în termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.
Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor și 
alte taxe de livrare cu care consumatorul 
a fost de acord și care rezultă din dorința 
acestuia de a beneficia de o livrare non-
standard a bunurilor, cu excepția cazului 
în care comerciantul acceptă să își asume 
acele costuri.
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Or.de

Justificare

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

Amendamentul 910
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.de

Justificare

Prima parte a acestei dispoziții a fost parțial rezolvată în articolul precedent. Acest lucru nu 
se aplică și ultimei părți a propoziției. Pentru a se stabili dacă valoarea bunurilor a fost 
diminuată, comerciantul trebuie să fie în poziția de a examina fizic bunurile. Astfel, nu este 
suficient ca consumatorul să prezinte doar o dovadă că a trimis înapoi bunurile.
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Amendamentul 911
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 912
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 913
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.en

Justificare

Această dispoziție propusă de Comisie nu există în prezent în legislația UE și ar dezavantaja 
în mod evident consumatorul, putându-l descuraja să își exercite dreptul de retragere.

Amendamentul 914
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.en
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Justificare

Atunci când un consumator se retrage dintr-un contract, acest lucru ar trebui să declanșeze 
obligația consumatorului de a returna bunurile și obligația simultană a comerciantului de a 
returna toate sumele primite. Este inechitabil, disproporționat și nepotrivit să se permită unui 
comerciant să amâne rambursarea până la primirea bunurilor.

Amendamentul 915
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

eliminat

Or.it

Amendamentul 916
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 

eliminat



AM\836858RO.doc 123/233 PE452.544v01-00

RO

menționate.

Or.de

Justificare

Alineatul (2) ar trebui eliminat. Obligația consumatorului de a face o plată în avans în cazul 
revocării nu pare potrivită.

Amendamentul 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate.

(2) În cazul contractelor la distanță sau a 
celor negociate în afara spațiului 
comercial privind livrarea de bunuri, 
comerciantul poate condiționa 
rambursarea de returnarea bunurilor.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 110.

Amendamentul 918
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 

Nu privește versiunea în limba română.
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bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei dovezi 
din partea consumatorului conform căreia 
acesta a trimis bunurile către comerciant, 
fiind aplicată cea mai rapidă dintre cele 
două variante menționate.

Or.it

Justificare

Comercianții ar avea obligația să ramburseze toate costurile suportate de consumator, 
inclusiv costurile de livrare. Faptul că ar putea fi obligați să ramburseze costurile de livrare 
ar putea împiedica comercianții să se angajeze în vânzări electronice.  

Amendamentul 919
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării,
sau până la momentul primirii unei dovezi 
din partea consumatorului conform căreia 
acesta a trimis bunurile către comerciant, 
fiind aplicată cea mai rapidă dintre cele 
două variante menționate.

(2) În cazul contractelor de vânzare de 
bunuri, comerciantul poate amâna 
rambursarea până la data primirii sau a 
colectării bunurilor care au făcut obiectul 
vânzării sau până la momentul primirii 
unei dovezi din partea consumatorului 
conform căreia acesta a trimis bunurile 
către comerciant, fiind aplicată cea mai 
rapidă dintre cele două variante 
menționate, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze el 
însuși bunurile.

Or.en

Amendamentul 920
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul suportă costurile legate de 
returnarea bunurilor, cu excepția cazului 
în care consumatorul acceptă să își asume 
acele costuri.

Or.el

Amendamentul 921
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract la 
distanță sau încheiat în afara spațiului 
comercial privind livrarea de produse, 
posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși. Consumatorul suportă 
doar costurile directe legate de returnarea 
bunurilor, cu excepția cazului în care 
comerciantul acceptă să își asume acele 
costuri.

Or.it

Justificare

Comercianții ar avea obligația să ramburseze toate costurile suportate de consumator, 
inclusiv costurile de livrare. Faptul că ar putea fi obligați să ramburseze costurile de livrare 
ar putea împiedica comercianții să se angajeze în vânzări electronice.  
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Amendamentul 922
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de șapte zile, în cazul tranzacțiilor 
interne, și de paisprezece zile, în cazul 
tranzacțiilor transfrontaliere, de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

Or.en

Amendamentul 923
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea.

Or.de

Amendamentul 924
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de șapte zile de la data la care 
acesta comunică comerciantului retragerea, 
cu excepția cazului în care comerciantul s-
a oferit să recupereze bunurile el însuși.

Or.de



PE452.544v01-00 128/233 AM\836858RO.doc

RO

Amendamentul 925
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească 
sau permite comerciantului să recupereze 
el însuși bunurile în cazul în care s-a 
oferit să facă acest lucru, în termen de 
paisprezece zile de la data la care acesta 
comunică comerciantului retragerea.

Or.en

Amendamentul 926
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

În cazul în care, în cadrul unui contract de 
vânzări, posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de șapte zile de la data la care 
acesta comunică comerciantului retragerea, 
cu excepția cazului în care comerciantul s-
a oferit să recupereze bunurile el însuși.

Or.en
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Justificare

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader. 
The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

Amendamentul 927
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul perioadei de retragere, 
consumatorul care ar putea dori să-și 
exercite dreptul de retragere are obligația 
de a avea grijă de bunuri. În acest caz, 
consumatorul ar trebui să manipuleze și 
să testeze bunurile în același mod în care i 
s-ar permite acest lucru într-un magazin 
și doar în măsura în care este necesar 
pentru a verifica natura, calitățile și 
funcționarea bunurilor.

Or.de

Justificare

Unul dintre cele mai mari obstacole ale comerțului electronic este abuzul legat de returnarea 
bunurilor achiziționate în vederea utilizării pe termen scurt și a returnării ulterioare a 
bunurilor comerciantului (de exemplu, rochii de mireasă, televizoare cu ecran plat etc.).
Pentru a garanta protecția comercianților în astfel de cazuri, considerentul 31 ar trebui 
inclus în textul directivei.

Amendamentul 928
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

eliminat

Or.en

Amendamentul 929
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

eliminat

Or.el

Amendamentul 930
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri sau în 
cazul în care costurile de returnare a 
bunurilor depășesc 50 de euro.

Or.fr

Justificare

Pare mai logic să se țină seama de valoarea cheltuielilor de returnare deoarece, în cazul 
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bunurilor voluminoase, de exemplu, costurile ocazionate de returnarea bunului pot depăși 
prețul bunului în sine, ceea ce face ca dreptul de retragere să devină complet inutil. 

Amendamentul 931
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

Costurile legate de returnarea bunului, 
respectiv a bunurilor sunt suportate de 
comerciant, cu excepția cazului în care în 
contract se prevede altfel.

Or.en

Amendamentul 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor. El 
nu suportă costurile respective în cazul în 
care comerciantul acceptă să și le asume 
sau în cazul în care costul returnării 
bunurilor depășește 50 EUR.

Or.en

Amendamentul 933
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comerciantul suportă costurile 
returnării bunurilor în cazul în care 
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prețul bunului care urmează să fie 
returnat depășește 20 EUR.

Or.en

Amendamentul 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta 
nu este responsabil pentru diminuarea 
valorii în cazul în care comerciantul a 
omis să îl informeze cu privire la dreptul 
său de retragere în conformitate cu 
articolul 9 litera (b). În ceea ce privește 
contractele de servicii care fac obiectul 
unui drept de retragere, consumatorul nu 
suportă nici un cost pentru serviciile 
prestate, în totalitate sau parțial, în cursul 
perioadei de retragere.

(2) Consumatorul este responsabil în ceea 
ce privește diminuarea valorii bunurilor 
care rezultă din nerespectarea de către 
acesta a obligațiilor menționate la 
articolul 17 alineatul (1a).

Or.de

Justificare

Clarificare lingvistică prin eliminarea termenului „doar”, clarificând faptul că în situația 
descrisă nu este limită pentru responsabilitatea consumatorului. Cealaltă parte corespunde 
amendamentelor aduse la articolul 17 (alineatul 1a) propuse mai sus.

Amendamentul 935
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele 
de servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici 
un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei 
de retragere.

(2) Consumatorul nu este responsabil în 
ceea ce privește:

(a) diminuarea valorii obiectului 
contractului care rezultă din manipulări 
altele decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor;
(b) distrugerea, pierderea sau deteriorarea 
obiectului contractului în cazul în care
consumatorul a avut suficientă grijă 
pentru a evita o astfel de distrugere, 
pierdere sau deteriorare.

Or.en

Amendamentul 936
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări 
altele decât cele necesare pentru 
garantarea naturii și funcționării 
bunurilor. Acesta nu este responsabil 
pentru diminuarea valorii în cazul în care 
comerciantul a omis să îl informeze cu 

(2) Consumatorul nu are obligația de a 
plăti pentru:
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privire la dreptul său de retragere în 
conformitate cu articolul 9 litera (b). În 
ceea ce privește contractele de servicii 
care fac obiectul unui drept de retragere, 
consumatorul nu suportă nici un cost 
pentru serviciile prestate, în totalitate sau 
parțial, în cursul perioadei de retragere.

(a) diminuarea valorii bunurilor primite în 
temeiul contractului care a fost cauzată de 
inspectare și testare;
(b) distrugerea, pierderea sau deteriorarea 
bunurilor primite în temeiul contractului 
în cazul în care consumatorul a avut 
suficientă grijă pentru a evita o astfel de 
distrugere, pierdere sau deteriorare.

Or.en

Justificare

Dispoziția propusă, prin care se permite comerciantului să ceară compensații pentru 
diminuarea valorii bunurilor cauzată de o utilizare normală, nu există în prezent în legislația 
UE și ar împiedica exercitarea dreptului de retragere de către consumatori.

Amendamentul 937
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele 
de servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici 
un cost pentru serviciile prestate, în 

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru determinarea
naturii, calităților și funcționării bunurilor. 
Acesta nu este responsabil pentru 
diminuarea valorii în cazul în care 
comerciantul a omis să îl informeze cu 
privire la dreptul său de retragere în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 11 alineatul (4). În cazul 
serviciilor prestate pe parcursul perioadei 
de retragere, cărora li se aplică dreptul de 
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totalitate sau parțial, în cursul perioadei 
de retragere.

retragere și pentru care anularea nu mai 
este posibilă, consumatorul plătește 
comerciantului prestarea serviciului 
utilizat sau care nu mai poate fi returnat 
în conformitate cu valoare sa, cu condiția 
ca acest serviciu să fi fost în mod clar și în 
principal în avantajul consumatorului.

Or.de

Justificare

Afirmația conform căreia, în cazul contractelor de servicii cărora li se aplică dreptul de 
retragere, nu ar trebui să existe dreptul la plata serviciilor care au fost utilizate este 
incompatibilă cu valorile de bază ale sistemelor de drept civil.

Amendamentul 938
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări 
altele decât cele necesare pentru 
garantarea naturii și funcționării 
bunurilor. Acesta nu este responsabil 
pentru diminuarea valorii în cazul în care 
comerciantul a omis să îl informeze cu 
privire la dreptul său de retragere în 
conformitate cu articolul 9 litera (b). În 
ceea ce privește contractele de servicii 
care fac obiectul unui drept de retragere, 
consumatorul nu suportă nici un cost 
pentru serviciile prestate, în totalitate sau 
parțial, în cursul perioadei de retragere.

(2) Consumatorul nu are obligația de a 
plăti pentru:

a) diminuarea valorii bunurilor primite în 
temeiul contractului care a fost cauzată de 
inspectare și testare;
b) distrugerea, pierderea sau deteriorarea 
bunurilor primite în temeiul contractului 
în cazul în care consumatorul a avut 
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suficientă grijă pentru a evita o astfel de 
distrugere, pierdere sau deteriorare.

Or.en

Amendamentul 939
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele de 
prestări de servicii care fac obiectul unui 
drept de retragere, consumatorul nu suportă 
nici un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei de 
retragere.

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor, cu 
excepția bunurilor perisabile care își pierd 
valoarea. În ceea ce privește contractele de 
prestări de servicii care fac obiectul unui 
drept de retragere, consumatorul nu suportă 
nici un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei de 
retragere.

Or.en

Justificare

Datorită naturii lor, produsele de presă își pierd valoarea în timp foarte scurt. Prin urmare, 
este inutil să se impună consumatorului să returneze bunurile.

Amendamentul 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 



AM\836858RO.doc 137/233 PE452.544v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele de 
prestări de servicii care fac obiectul unui 
drept de retragere, consumatorul nu suportă 
nici un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei de 
retragere.

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele de 
prestări de servicii care fac obiectul unui 
drept de retragere, consumatorul nu suportă 
niciun cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei de 
retragere în cazul în care comerciantul a 
omis să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
litera (e) sau în cazul în care 
consumatorul nu a solicitat ca prestarea 
serviciului să înceapă în cursul perioadei 
de retragere în conformitate cu articolul 
10 alineatul (2) litera (a) sau articolul 11 
alineatul (4) litera (a).

Or.en

Amendamentul 941
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele de 

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. În ceea ce 
privește contractele de servicii care fac
obiectul unui drept de retragere, 
consumatorul nu suportă costul pentru 
serviciile prestate, în totalitate sau parțial, 
în cursul perioadei de retragere.
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servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici un 
cost pentru serviciile prestate, în totalitate 
sau parțial, în cursul perioadei de retragere.

Or.de

Amendamentul 942
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b). În ceea ce privește contractele 
de servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici 
un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei 
de retragere.

(2) Consumatorul este responsabil doar în 
ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b).

Or.en

Amendamentul 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consumatorul nu este responsabil 
pentru diminuarea valorii bunurilor în 
cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
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retragere în conformitate cu articolul 9 
litera (b).

Or.de

Justificare

Schimbările propuse mai sus necesită, din motive de consistență, includerea acestei dispoziții, 
propusă inițial ca parte a articolului 17, la un alt alineat.

Amendamentul 944
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În ceea ce privește contractele de 
servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici 
un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei 
de retragere.

Or.de

Justificare

Schimbările propuse mai sus necesită, din motive de consistență, includerea acestei dispoziții, 
propusă inițial ca parte a articolului 17, la un alt alineat. De asemenea, contractele de 
servicii ar trebui tratate în mod separat. Este totodată esențială clarificarea faptului că 
dreptul de retragere nu mai poate fi exercitat în cazul în care consumatorul a solicitat 
prestarea serviciului.

Amendamentul 945
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul contractelor de prestări de 
servicii, consumatorul este responsabil 
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pentru costurile acumulate până la data 
retragerii doar în cazul în care acesta a 
solicitat în mod explicit executarea rapidă 
a contractului. Aceste costuri sunt 
rezonabile și proporționale cu serviciile 
deja prestate.

Or.en

Amendamentul 946
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cu excepția celor prevăzute la 
prezentul articol, consumatorului nu îi 
revine nicio responsabilitate prin 
exercitarea dreptului de retragere.

Or.en

Amendamentul 947
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul contractelor de prestări de 
servicii, consumatorul este responsabil 
pentru toate costurile acumulate până la 
data retragerii doar în cazul în care acesta 
a solicitat în mod explicit executarea 
rapidă a contractului. Aceste costuri sunt 
rezonabile și proporționale cu serviciile 
deja prestate până la data retragerii.

Or.en
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Amendamentul 948
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cu excepția celor prevăzute la 
prezentul articol, consumatorului nu îi 
revine nicio responsabilitate prin 
exercitarea dreptului de retragere.

Or.en

Amendamentul 949
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul contractelor de prestări de 
servicii, consumatorul este responsabil 
pentru toate costurile rezonabile 
acumulate până la data retragerii doar în 
cazul în care acesta a solicitat în mod 
explicit executarea rapidă a contractului.

Or.en

Justificare

Obligația ca un consumator să plătească pentru diminuarea valorii bunurilor ar submina 
semnificativ valoarea dreptului de retragere. De asemenea, ar fi dificil să se identifice o 
reducere adecvată și acest lucru ar exercita o presiune considerabilă și inutilă asupra 
întreprinderilor și a consumatorilor. Un drept similar care există în prezent în Regatul Unit 
în cazul înlocuirii bunurilor defectuoase este rareori exercitat de comercianți, tocmai din 
aceste motive.

Amendamentul 950
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cu excepția celor prevăzute la 
prezentul articol, consumatorului nu îi 
revine nicio responsabilitate prin 
exercitarea dreptului de retragere.

Or.en

Justificare

Obligația ca un consumator să plătească pentru diminuarea valorii bunurilor ar submina 
semnificativ valoarea dreptului de retragere. De asemenea, ar fi dificil să se identifice o 
reducere adecvată și acest lucru ar exercita o presiune considerabilă și inutilă asupra
întreprinderilor și a consumatorilor. Un drept similar care există în prezent în Regatul Unit 
în cazul înlocuirii bunurilor defectuoase este rareori exercitat de comercianți, tocmai din 
aceste motive.

Amendamentul 951
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu pot adopta sau 
menține norme care depășesc dispozițiile 
prevăzute la prezentul articol, inclusiv în 
cazul în care aceste norme ar asigura un 
nivel mai ridicat sau mai scăzut de 
protecție a consumatorilor.

Or.de

Amendamentul 952
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial 
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pentru prestări de servicii (inclusiv atunci 
când tranzacția cuprinde și furnizarea de 
bunuri) care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă 
niciun cost pentru serviciile prestate sau 
pentru bunurile furnizate în cadrul 
tranzacției, în totalitate sau parțial, în 
cursul perioadei de retragere în cazul în 
care comerciantul a omis să furnizeze 
informații în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) literele (b) și (g) sau în cazul 
în care comerciantul nu a solicitat 
consumatorului să prezinte o cerere în 
conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2a).

Or.en

Amendamentul 953
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care își exercită dreptul 
de retragere după ce a prezentat o cerere 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2a), consumatorul plătește 
comerciantului o sumă rezonabilă:
(a) care nu depășește o valoare 
proporțională cu serviciile prestate până 
în momentul în care consumatorul a 
informat comerciantul cu privire la 
exercitarea dreptului de retragere, 
comparativ cu ansamblul serviciilor 
prevăzute în contract;
(b) pentru diminuarea valorii bunurilor 
furnizate în legătură cu prestarea 
serviciului în conformitate cu alineatul 
(2).

Or.en
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Amendamentul 954
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul contractelor de prestări de 
servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul este responsabil 
pentru toate costurile acumulate până la 
data retragerii doar în cazul în care acesta 
a solicitat în mod explicit executarea 
contractului înainte de sfârșitul perioadei 
de retragere. Aceste costuri sunt 
rezonabile și proporționale cu serviciile 
deja prestate până la data retragerii.

Or.en

Amendamentul 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică:

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță și contractele negociate în afara 
spațiului comercial, consumatorul nu 
beneficiază de dreptul de retragere din 
contract în situațiile următoare:

Or.el

Amendamentul 956
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică:

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță și contractele încheiate în afara 
spațiilor comerciale, dreptul de retragere 
nu se aplică:

Or.de

Amendamentul 957
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică:

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță și contractele încheiate în afara 
spațiilor comerciale, dreptul de retragere 
nu se aplică:

Or.de

Amendamentul 958
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică:

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică
în cazurile de mai jos sau atunci când 
retragerea din contract nu este 
compatibilă cu tipul de bunuri, cu 
produsul în sine sau cu serviciul în cauză:

Or.en
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Amendamentul 959
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul articol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Amendament care are drept scop să precizeze că, în ceea ce privește articolul 19, se aplică 
armonizarea minimă.

Amendamentul 960
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

eliminat

Or.de

Amendamentul 961
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

eliminat

Or.en

Amendamentul 962
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

eliminat

Or.en

Amendamentul 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

eliminat

Or.en
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Amendamentul 964
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

(a) în cazul unui contract de servicii în 
care obligațiile contractuale au fost în 
totalitate îndeplinite de ambele părți, cu 
acordul expres al consumatorului, înainte
ca consumatorul să-și fi exercitat dreptul 
de retragere;

Or.de

Justificare

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt
und könne daher nicht mehr widerrufen.

Amendamentul 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

eliminat

Or.el
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Amendamentul 966
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

(a) serviciilor a căror executare a început  
înainte de expirarea termenului de 
paisprezece zile prevăzut la articolul 12, cu
acordul prealabil expres al 
consumatorului înregistrat pe un suport 
durabil; în acest caz, acordul trebuie se 
referă și la renunțarea la dreptul de 
retragere;

Or.fr

Amendamentul 967
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înregistrat pe un suport 
durabil, înainte de expirarea termenului de 
treizeci de zile prevăzut la articolul 12;

Or.el

Amendamentul 968
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
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consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

consumatorului înregistrat pe un suport 
durabil, înainte de expirarea termenului de 
paisprezece zile prevăzut la articolul 12 
(fie în cazul contractele de vânzare sau de 
prestări servicii, fie în cazul unor servicii 
mixte);

Or.it

Justificare

Chestiunea contractelor mixte (atât pentru bunuri, cât și pentru servicii) nu a fost abordată în 
mod adecvat. De exemplu, un consumator care a achiziționat un telefon și a început să 
utilizeze atât telefonul, cât și serviciile de telecomunicație aferente, ar trebui să aibă dreptul 
să returneze telefonul, dar nu să rezilieze contractul de prestări de servicii de 
telecomunicație.

Amendamentul 969
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizării de bunuri sau servicii al 
căror preț depinde de fluctuațiile de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;

eliminat

Or.en

Amendamentul 970
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizării de bunuri sau servicii al 
căror preț depinde de fluctuațiile de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;

eliminat
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Or.de

Justificare

Dispoziția pare a fi inaplicabilă.

Amendamentul 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizării de bunuri sau servicii al căror 
preț depinde de fluctuațiile de pe piața 
financiară pe care comerciantul nu le 
poate controla;

(b) furnizării de bunuri sau servicii al căror 
preț depinde de fluctuațiile de pe piață pe 
care comerciantul nu le poate controla și 
care pot avea loc pe parcursul perioadei 
de retragere;

Or.de

Amendamentul 972
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizării de bunuri confecționate după 
specificațiile prezentate de consumator sau 
personalizate în mod clar sau care sunt 
susceptibile a se deteriora sau a se perima 
rapid;

(c) furnizării de bunuri confecționate după 
specificațiile prezentate de consumator sau 
personalizate în mod clar sau în cazul în 
care retragerea este incompatibilă cu 
natura bunurilor, a produselor sau a 
serviciilor;

Or.de

Amendamentul 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizării de bunuri confecționate după 
specificațiile prezentate de consumator sau 
personalizate în mod clar sau care sunt 
susceptibile a se deteriora sau a se perima 
rapid;

(c) furnizării de bunuri confecționate după 
specificațiile prezentate de consumator sau 
personalizate în mod clar; 

Or.el

Amendamentul 974
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizării de bunuri confecționate 
după specificațiile prezentate de 
consumator sau personalizate în mod clar 
sau care sunt susceptibile a se deteriora 
sau a se perima rapid;

(c) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.
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Amendamentul 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de bunuri care sunt 
susceptibile a se deteriora sau a se perima 
rapid;

Or.el

Amendamentul 976
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) serviciilor adaptate la cerințele 
personalizate sau la dorințele 
consumatorului, care implică realizarea 
unor aranjamente individuale din partea 
comerciantului, pe care acesta nu le poate 
utiliza în alte situații;

Or.de

Amendamentul 977
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de alimente, băuturi și alte 
produse sensibile din punct de vedere 
igienic, al căror ambalaj sau sigiliu a fost 
deja desfăcut de către consumator, după 
ce a fost informat în prealabil cu privire 
la exceptarea de la dreptul de retragere;
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Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 118.

Amendamentul 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) contractelor care, în conformitate cu 
legislația internă a statelor membre, sunt 
certificate de un funcționar public care 
are o obligație 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 979
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de produse alimentare, 
băuturi și alte produse sensibile din punct 
de vedere igienic, imediat ce 
consumatorul a desfăcut ambalajul sau 
sigiliul și furnizării de produse care pot 
prezenta un risc sanitar sau pentru 
sănătate dacă sunt returnate în termen de 
14 zile conform dreptului de retragere;

Or.fr
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Amendamentul 980
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul bunurilor furnizate care, 
datorită intervenției consumatorului, nu 
pot fi repuse în vânzare și pe care 
comerciantul nu le mai poate vinde încă o 
dată sau pe care le poate vinde din nou 
doar cu o reducere substanțială a 
prețului, în special din cauza combinării 
sau amestecării bunurilor cu alte 
substanțe sau din motive legate de 
protecția sănătății sau a igienei;

Or.de

Justificare

Cu excepția cazului în care aceste produse sunt exceptate de la dreptul de retragere, în viitor 
va fi dificil pentru comercianți să ofere astfel de produse la vânzare în urma încheierii unui 
contract la distanță sau a unui contract negociat la distanță. Oferta ar fi astfel redusă în mod 
considerabil, în detrimentul consumatorilor, sau s-ar ajunge la creșteri semnificative ale 
prețurilor.

Amendamentul 981
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
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aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

Or.de

Amendamentul 982
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c – punctul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) serviciilor adaptate la cerințele 
personalizate sau la dorințele 
consumatorului, care implică realizarea 
unor aranjamente individuale din partea 
comerciantului, pe care acesta nu le poate 
utiliza în alte situații;

Or.de

Amendamentul 983
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera cc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) serviciilor adaptate la cerințele 
personalizate sau la dorințele 
consumatorului, care implică realizarea 
unor aranjamente individuale din partea 
furnizorului, pe care acesta nu le poate 
utiliza în alte situații;

Or.de

Justificare

În aceste cazuri individuale, exceptarea de la dreptul de retragere cauzează doar un 
dezavantaj nesemnificativ consumatorului, având în vedere faptul că dorințele acestuia au 
fost, în mod inevitabil, discutate în mod detaliat.
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Amendamentul 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de alimente, băuturi și alte 
produse sensibile din punct de vedere 
igienic sau de bunuri care pot crea un risc 
sanitar dacă sunt returnate în perioada de 
retragere;

Or.en

Amendamentul 985
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

eliminat

Or.de

Amendamentul 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 

eliminat
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poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul anterior 121.

Amendamentul 987
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

eliminat

Or.de

Amendamentul 988
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 

(d) furnizării de băuturi alcoolice al căror
preț a fost convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a căror livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a căror valoare reală 
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depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

Or.en

Justificare

Furnizarea de băuturi alcoolice („en primeur”) nu se limitează la vin. De exemplu, băuturile 
spirtoase care trebuie să suporte un proces de maturare în butoaie de lemn pot fi cumpărate 
în condițiile în care vor fi livrate peste câțiva ani, ca băuturi spirtoase maturate. Prin urmare, 
este necesar să se extindă domeniul de aplicare al dispoziției pentru a include și alte băuturi 
alcoolice.

Amendamentul 989
George Lyon

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

(d) furnizării de vin și de alte băuturi 
alcoolice al căror preț a fost convenit în 
momentul încheierii contractului de 
vânzare, a căror livrare nu poate fi 
efectuată înainte de expirarea termenului 
menționat la articolul 22 alineatul (1) și a 
căror valoare reală depinde de fluctuațiile 
de pe piață pe care comerciantul nu le 
poate controla;

Or.en

Justificare

Pe lângă vinul vândut „en primeur”, o serie de alte băuturi alcoolice, în special băuturile 
spirtoase care trebuie să suporte un proces de maturare în butoaie de lemn timp de câțiva 
ani, se vând de mult timp cu condiția că vor fi livrate consumatorului la o dată viitoare 
anume, adesea peste mai mulți ani. Prin urmare, este necesar să se extindă domeniul de 
aplicare al dispoziției existente pentru a include toate aceste băuturi și a reflecta astfel 
practicile actuale.
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Amendamentul 990
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

(d) contractelor pentru care consumatorul 
a solicitat în mod specific comerciantului 
să se deplaseze la domiciliu pentru a 
efectua lucrări de reparație sau de 
întreținere; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de 
consumator sau bunuri altele decât 
piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii sau bunuri suplimentare;

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 991
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau 
video sau de programe informatice 
sigilate care au fost desigilate de către 
consumator;

eliminat

Or.de
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Amendamentul 992
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau 
video sau de programe informatice 
sigilate care au fost desigilate de către 
consumator;

eliminat

Or.en

Amendamentul 993
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau 
video sau de programe informatice 
sigilate care au fost desigilate de către 
consumator;

eliminat

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sau de programe informatice sigilate care 
au fost desigilate de către consumator;

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sau de programe informatice sigilate care 
au fost desigilate de către consumator, cu 
excepția cazului în care consumatorul 
dovedește că bunurile desigilate nu sunt 
conforme cu dispozițiile articolului 17 
alineatul (2);

Or.el

Amendamentul 995
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sau de programe informatice sigilate care 
au fost desigilate de către consumator;

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sau de programe informatice sigilate care 
au fost desigilate de către consumator, cu 
excepția cazului în care produsul primit 
de consumator diferă de produsul 
comandat;

Or.en

Amendamentul 996
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizării de ziare, periodice și reviste; eliminat

Or.de
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Amendamentul 997
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizării de ziare, periodice și reviste; eliminat

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 998
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizării de ziare, periodice și reviste; (f) furnizării de ziare, periodice și reviste,
cu excepția cazului în care contractul a 
fost încheiat prin telefon;

Or.en

Amendamentul 999
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizării de ziare, periodice și reviste; (f) furnizării de ziare, periodice și reviste, 
cu excepția contractelor de abonament;
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Or.de

Justificare

În anumite state membre, publicitatea telefonică a abonamentelor are loc la scară mare.
Pentru a combate astfel de practici de publicitate telefonică, dreptul de retragere ar trebui să 
existe și în astfel de cazuri.

Amendamentul 1000
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizării de ziare, periodice și reviste; (f) furnizării de ziare, periodice și reviste, 
cu excepția contractelor de abonament;

Or.en

Justificare

Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a se retrage din contractul de abonament. 
Armonizare completă.

Amendamentul 1001
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; eliminat

Or.de

Amendamentul 1002
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; eliminat

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1003
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; (g) serviciilor de jocuri și loterie, cu 
excepția cazului în care contractul a fost 
încheiat prin telefon;

Or.en

Amendamentul 1004
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; (g) serviciilor de jocuri și loterie, cu 
excepția cazului în care contractul a fost 
încheiat prin telefon;

Or.en
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Amendamentul 1005
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; (g) serviciilor de jocuri și loterie, cu 
excepția cazului în care contractul a fost 
încheiat prin telefon;

Or.de

Justificare

În anumite state membre, publicitatea telefonică a serviciilor de loterie are loc la scară mare.
Pentru a combate eficient această publicitate, dreptul de retragere nu ar trebui exceptat 
pentru contractele încheiate prin telefon.

Amendamentul 1006
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) serviciilor de jocuri și loterie; (g) activităților de jocuri de noroc;

Or.en

Justificare

Textul directivei reflectă formularea din Directiva privind serviciile. Armonizare completă.

Amendamentul 1007
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei eliminat



AM\836858RO.doc 167/233 PE452.544v01-00

RO

licitații.

Or.en

Amendamentul 1008
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

eliminat

Or.en

Justificare

Exceptarea licitațiilor și a licitațiilor electronice ar contraveni dispozițiilor existente din 
unele state membre. Licitațiile electronice sunt utilizate din ce în ce mai mult de consumatori 
și pot servi ca mijloc de evitare a respectării drepturilor consumatorilor.

Amendamentul 1009
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1010
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

eliminat

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații publice.

Or.el

Amendamentul 1012
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații publice.

Or.fr



AM\836858RO.doc 169/233 PE452.544v01-00

RO

Justificare

Licitațiile publice trebuie excluse. În schimb, în cazul licitațiilor private care au loc pe site-
uri online între vânzători profesioniști și consumatori, dreptul de retragere trebuie să fie 
aplicabil pentru a proteja consumatorul împotriva abuzurilor frecvente.

Amendamentul 1013
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial, 
dreptul de retragere nu se aplică:

(2) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică, 
de asemenea, dacă:

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1014
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial, 
dreptul de retragere nu se aplică:

(2) În ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial, 
dreptul de retragere nu se aplică, de 
asemenea:

Or.de
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Amendamentul 1015
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

eliminat

Or.en

Amendamentul 1016
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

(b) furnizării de bunuri sau servicii al 
căror preț depinde de fluctuațiile de pe 
piața financiară care nu pot fi controlate 
de către comerciant;

Or.de



AM\836858RO.doc 171/233 PE452.544v01-00

RO

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1017
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc 
de comunicare la distanță, să se deplaseze 
la domiciliul acestuia pentru a efectua 
lucrări de reparație sau de întreținere a 
proprietății sale; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de 
consumator sau bunuri altele decât 
piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii sau bunuri suplimentare.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1018
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc 
de comunicare la distanță, să se deplaseze 
la domiciliul acestuia pentru a efectua 

(c) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului, a cărui livrare nu poate fi 
efectuată înainte de expirarea termenului 
menționat la articolul 22 alineatul (1) și a 
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lucrări de reparație sau de întreținere a 
proprietății sale; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de 
consumator sau bunuri altele decât 
piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii sau bunuri suplimentare.

cărui valoare reală depinde de fluctuațiile 
de pe piață pe care comerciantul nu le 
poate controla;

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1019
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc 
de comunicare la distanță, să se deplaseze 
la domiciliul acestuia pentru a efectua 
lucrări de reparație sau de întreținere a 
proprietății sale; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de 
consumator sau bunuri altele decât 
piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor servicii 
sau bunuri suplimentare.

(c) în cazul în care inițiativa de negociere 
a contractului a fost luată de consumator 
în una dintre situațiile menționate la 
articolul 2 alineatul (8) literele (a)(i); se 
consideră că consumatorul a luat 
inițiativa negocierii contractului dacă, 
înainte de începerea negocierilor și pe 
baza unei decizii luate din proprie voință, 
fără a fi supus unei influențe neadecvate, 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului să îl viziteze la locul de 
muncă sau la o locuință pentru a negocia 
furnizarea de servicii specifice; dacă, cu 
această ocazie, comerciantul furnizează 
bunuri sau prestează servicii 
suplimentare, dreptul de retragere se aplică 
acelor servicii suplimentare;
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Or.de

Amendamentul 1020
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de înregistrări audio sau 
video sau de programe informatice 
sigilate care au fost desigilate de către 
consumator;

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă ar fi inadecvat în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Amendamentul 1021
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 2 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) furnizării de ziare, periodice și 
reviste, cu excepția cazului în care 
acordul consumatorului pentru 
încheierea contractului a fost dat prin 
telefon;

Or.de

Justificare

Restricționarea limitelor în care dreptul de retragere nu se aplică în privința abonamentelor 
pentru reviste și a serviciilor de loterie se bazează pe experiența cu telemarketingul ilegal.
Din acest motiv, în Germania, situațiile de exceptare de la dreptul de retragere au fost foarte 



PE452.544v01-00 174/233 AM\836858RO.doc

RO

stricte până în august 2009, când s-a introdus Actul privind combaterea telemarketingului 
ilegal, care consolidează poziția consumatorilor. Nivelul de protecție oferit de directivă nu ar 
trebui să fie mai redus decât pragul existent.

Amendamentul 1022
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera cc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) serviciilor de jocuri și loterie, cu 
excepția cazului în care acordul 
consumatorului pentru încheierea 
contractului a fost dat prin telefon;

Or.de

Justificare

Restricționarea limitelor în care dreptul de retragere nu se aplică în privința abonamentelor 
pentru reviste și a serviciilor de loterie se bazează pe experiența cu telemarketingul ilegal.
Din acest motiv, în Germania, situațiile de exceptare de la dreptul de retragere au fost foarte 
stricte până în august 2009, când s-a introdus Actul privind combaterea telemarketingului 
ilegal, care consolidează poziția consumatorilor. Nivelul de protecție oferit de directivă nu ar 
trebui să fie mai redus decât pragul existent.

Amendamentul 1023
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera cd (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații publice;

Or.de

Justificare

Combinarea motivelor pentru exceptare în privința contractelor la distanță și a contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale nu pare a fi adecvată. Aceasta ar conduce la o situație 
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în care, în circumstanțe identice, ar putea fi rezonabil ca dreptul de retragere să nu se aplice 
în cazul vânzărilor la distanță, însă, în cazul contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale, exceptarea de la dreptul de retragere ar fi inadecvată.

Amendamentul 1024
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Dreptul de retragere nu se aplică 
contractelor la distanță și contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale 
care, în conformitate cu legislația internă 
a statelor membre, sunt certificate de un 
funcționar public care are o obligație 
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 1025
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) serviciilor adaptate la cerințele 
personalizate sau la dorințele 
consumatorului, care implică realizarea 
unor aranjamente individuale din partea 
furnizorului, pe care acesta nu le poate 
utiliza în alte situații;

Or.de
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Amendamentul 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Părțile pot conveni să nu aplice 
alineatele (1) și (2).

(3) În ceea ce privește contractele la 
distanță și contractele încheiate în afara 
spațiilor comerciale, dreptul de retragere 
nu se aplică:
(a) în cazul contractelor privind 
furnizarea de alimente, băuturi sau alte 
bunuri destinate consumului curent în 
gospodărie, selectate în prealabil de către 
consumator cu ajutorul unui mijloc de 
comunicare la distanță și livrate fizic la 
domiciliul, reședința sau locul de muncă 
al consumatorului de către comerciantul 
care vinde de obicei astfel de bunuri în 
propriul spațiu comercial;
(b) în cazul bunurilor care, din cauza 
naturii lor, nu pot revândute, printre 
altele din motive de igienă sau sănătate 
publică, care au fost furnizate într-un 
ambalaj sigilat și transparent sau al căror 
ambalaj sau sigiliu a fost deja deschis de 
către consumator după ce acesta fost 
informat anterior că bunurile nu pot fi 
returnate dacă sigiliul a fost deteriorat;

Or.de

Justificare

Acest amendament privește bunuri care nu pot fi revândute, cum ar fi medicamente, cercei, 
saltele, lenjerie intimă, cosmetice și produse de igienă personală. Nu este realist să se 
presupună că un comerciant va fi de acord să primească astfel de bunuri înapoi, în special 
dacă acestea sunt vândute în ambalaje transparente.

Amendamentul 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Părțile pot conveni să nu aplice 
alineatele (1), (2) și (3).

Or.de

Justificare

Schimbările propuse mai sus fac necesară, din motive de consistență, includerea acestei 
dispoziții la un alt alineat.

Amendamentul 1028
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre nu pot adopta sau 
menține norme care depășesc dispozițiile 
prevăzute la prezentul articol, inclusiv în 
cazul în care aceste norme ar asigura un 
nivel mai ridicat sau mai scăzut de 
protecție a consumatorilor.

Or.de

Amendamentul 1029
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 19a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Condiții și derogări aplicabile statelor 
membre

(1) Statele membre permit vânzarea la 
distanță și în afara spațiilor comerciale a 
tuturor tipurilor de bunuri și servicii, fără 
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a aduce atingere:
(a) monopolurilor de stat în sensul 
tratatului;
(b) licențelor de vânzare a unor bunuri și 
servicii specifice;
(c) vânzărilor restricționate menite să 
protejeze minorii; 
(d) restricțiilor privind vânzările de tip 
teleshopping.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot impune restricții 
vânzării la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale de:
(a) arme și muniție;
(b) produse din tutun;
(c) produse toxice, cu excepția 
detergenților.
(3) În momentul aplicării prezentei 
directive pe teritoriul lor, statele membre 
pot introduce sau menține restricții pentru 
vânzarea la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale a medicamentelor care se 
eliberează pe bază de rețetă.
Toate statele membre care consideră că 
este necesar să mențină o dispoziție 
națională, în temeiul articolul 36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, pot suspenda temporar 
vânzarea la distanță sau în afara spațiilor 
comerciale a unor produse specifice 
prevăzute în clauza de salvgardare de la 
articolul 114 alineatele (4)-(9) din tratat.

Or.it

Justificare

Pentru aplicarea articolului 14 alineatul (2) și a considerentului 24 din Directiva 97/7/CE.
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Amendamentul 1030
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;

(a) privind ori legate de vânzarea sau 
achiziționarea de bunuri imobile sau
crearea ori transferul de drepturi in rem 
ori contractelor încheiate în contextul unei 
vânzări de bunuri imobile sau al creării ori 
transferului de drepturi in rem. Aceste 
contracte includ în special acordurile 
legate de astfel de acte juridice, precum 
vânzarea unor bunuri imobile care 
urmează să fie construite sau contractele 
de cumpărare în rate. Prezenta directivă 
se aplică totuși contractelor privind 
simpla închiriere de bunuri imobile sau 
simple lucrări asupra unor bunuri 
imobile;

Or.en

Justificare

Spre deosebire de contractele privind simpla închiriere de bunuri imobile sau simple lucrări 
asupra unor bunuri imobile, precum închirierea unui apartament sau a unei clădiri sau 
reparații în casă, care ar trebui să intre sub incidența prezentei directive, contractele 
indisolubil legate de achiziția de bunuri imobile, precum vânzarea unui teren pe care 
urmează să se construiască un imobil sau contractele de cumpărare în rate trebuie excluse 
din domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 1031
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 

(a) privind vânzarea sau achiziționarea de 
bunuri imobile sau formularea sau 
transferul de drepturi in rem asupra unor 
bunuri imobile ori privind vânzarea de
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bunuri imobiliare; bunuri imobile sau formularea sau 
transferul de drepturi in rem asupra unor
bunuri imobile; acestea includ mai ales 
acorduri privind astfel de acte juridice, în 
special achiziții de la un dezvoltator 
imobiliar sau în leasing; acestea nu aduc 
atingere aplicării prezentei directive 
contractelor privind simpla închiriere de 
bunuri imobile sau simple lucrări asupra 
unor bunuri imobile;

Or.de

Justificare

Amendamentul vizează să clarifice chestiunea. Fiind diferite de contractele simple de 
închiriere sau contractele simple de lucrări pentru bunuri imobile, de exemplu pentru 
închirierea unui apartament sau a unei case sau pentru reparații aduse clădirilor, care ar 
trebui să fie acoperite de directivă, acordurile care, prin definiție, privesc achiziția de bunuri 
imobile, cum ar fi contractele de achiziție de la dezvoltatori imobiliari sau în leasing trebuie 
să fie, de asemenea, excluse.

Amendamentul 1032
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;

(a) privind vânzarea sau achiziționarea de 
bunuri imobile sau formularea sau 
transferul de drepturi asupra unor bunuri
imobile ori privind vânzarea de bunuri 
imobile sau formularea sau transferul de 
drepturi asupra unor bunuri imobile;
acestea includ mai ales acorduri privind 
astfel de acte juridice, în special achiziții 
de la un dezvoltator imobiliar sau în 
leasing; acestea nu aduc atingere aplicării 
prezentei directive contractelor privind 
simpla închiriere de bunuri imobile sau 
simple lucrări asupra unor bunuri 
imobile;

Or.de
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Justificare

Clarificare. Fiind diferite de contractele simple de închiriere sau contractele simple de 
lucrări pentru bunuri imobile, de exemplu pentru închirierea unui apartament sau a unei case 
sau pentru reparații aduse clădirilor, care ar trebui să fie acoperite de directivă, acordurile 
care, prin definiție, privesc achiziția de bunuri imobile, cum ar fi contractele de achiziție de 
la dezvoltatori imobiliari sau în leasing trebuie să fie, de asemenea, excluse.

Amendamentul 1033
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;

(a) privind vânzarea ori închirierea de 
bunuri imobile sau referitoare la alte 
drepturi privind bunuri imobile, cu excepția 
contractelor privind închirierea și lucrările 
legate de bunuri imobile;

Or.en

Amendamentul 1034
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;

(a) privind vânzarea sau achiziționarea de 
bunuri imobile sau formularea sau 
transferul de drepturi asupra unor bunuri
imobile ori privind vânzarea de bunuri 
imobile sau formularea sau transferul de 
drepturi asupra unor bunuri imobile;
acestea includ mai ales acorduri privind 
astfel de acte juridice, în special contracte 
pentru achiziții de la un dezvoltator 
imobiliar sau contracte de leasing;  
acestea nu aduc atingere aplicării 
prezentei directive contractelor privind 
simpla închiriere de bunuri imobile sau 
simple lucrări asupra unor bunuri 
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imobile;

Or.de

Amendamentul 1035
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;

(a) privind ori legate de vânzarea sau 
achiziționarea de bunuri imobile sau
crearea ori transferul de drepturi in rem 
ori contractelor încheiate în contextul unei 
vânzări de bunuri imobile sau al creării ori 
transferului de drepturi in rem. Aceste 
contracte includ în special acordurile 
legate de astfel de acte juridice, precum 
vânzarea unor bunuri imobile care 
urmează să fie construite sau contractele 
de cumpărare în rate. Prezenta directivă 
se aplică totuși contractelor privind 
simpla închiriere de bunuri imobile sau 
simple lucrări asupra unor bunuri 
imobile;

Or.en

Justificare

Spre deosebire de contractele privind simpla închiriere de bunuri imobile sau simple lucrări 
asupra unor bunuri imobile, precum închirierea unui apartament sau a unei clădiri sau 
reparații în casă, care ar trebui să intre sub incidența prezentei directive, contractele 
indisolubil legate de achiziția de bunuri imobile, precum vânzarea unui teren pe care 
urmează să se construiască un imobil sau contractele de cumpărare în rate trebuie excluse 
din domeniul de aplicare al directivei. 

Amendamentul 1036
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încheiate cu operatori de 
telecomunicații prin intermediul cabinelor 
telefonice publice în scopul utilizării 
acestora din urmă;

eliminat

Or.de

Amendamentul 1037
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) privind furnizarea de alimente sau de 
băuturi de către un comerciant în cadrul 
deplasărilor frecvente și regulate în 
vecinătatea spațiului său comercial.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1038
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încheiate de un avocat, așa cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 98/5/CE;

Or.de

Justificare

Există situații în care un client încheie un acord verbal cu un avocat și dorește ca avocatul să 
îl reprezinte imediat, adică înainte de semnarea unui contract scris. În viitor, avocații ar 
putea să ezite să facă acest lucru înainte de terminarea perioadei de retragere de 14 zile sau 
înainte de semnarea contractului de către client. Această situație ar împiedica clientul să-și 
exercite drepturile sau ar conduce la întârzierea procesului.
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Amendamentul 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) privind prestarea de servicii de 
transport.

Or.en

Justificare

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC.

Amendamentul 1040
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) privind servicii financiare;

Or.de

Amendamentul 1041
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) privind prestarea de servicii de 
transport.

Or.en

Amendamentul 1042
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurări, eliminat

Or.de

Amendamentul 1043
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurări, eliminat

Or.en

Amendamentul 1044
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un contract negociat în afara 
spațiului comercial sau contractele 
negociate în afara spațiului comercial cu 
aceeași ocazie, a cărui valoare sau a căror 
valoare agregată este mai mică de 
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100 EUR.

Or.en

Amendamentul 1045
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or.de

[A se vedea amendamentul la articolul 19 alineatul (1) litera (c).]

Amendamentul 1046
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or.en

Justificare

Contractele la distanță privind prestarea de servicii de cazare, transport, închiriere de 
mașini, catering și agrement sunt încheiate din ce în ce mai frecvent pe internet și, în multe 
cazuri, comercianții nu suferă nicio pierdere în caz de retragere.
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Amendamentul 1047
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1048
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or.en

Justificare

În prezent, cerințele de informare și dreptul de retragere nu sunt aplicabile contractelor la 
distanță privind prestarea de servicii de cazare, transport, închiriere de mașini, catering și 
agrement. Considerăm că această scutire nu este justificată, având în vedere popularitatea în 
creștere a vânzării pe internet a acestor servicii și deoarece, în multe cazuri, este improbabilă 
înregistrarea de pierderi de către comerciant în situația în care consumatorul se retrage 
dintr-un contract (de exemplu, rezervările pe termen lung).



PE452.544v01-00 188/233 AM\836858RO.doc

RO

Amendamentul 1049
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1050
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot alege să nu aplice 
articolele 8-19 în cazul contractelor 
negociate în afara spațiului comercial 
care nu depășesc o anumită valoare. 
Valoarea în cauză nu poate depăși 
60 EUR.

Or.en

Justificare

Directiva 85/577/CEE permite în prezent statelor membre să aleagă excluderea din legislația 
lor internă a contractelor negociate în afara spațiului comercial conform cărora plățile totale 
care trebuie efectuate nu depășesc valoarea de 60 EUR, întrucât achizițiile de mică valoare 
nu justifică costurile crescute pentru întreprindere legate de asigurarea conformității și de 
executare. Potrivit Comisiei Europene, majoritatea statelor membre au ales să aplice un prag 
valoric contractelor negociate în afara spațiului comercial.
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Amendamentul 1051
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot decide ca acest 
capitol să nu se aplice unui contract 
negociat în afara spațiului comercial sau 
contractelor negociate în afara spațiului 
comercial cu aceeași ocazie a cărui 
valoare sau a căror valoare agregată este 
mai mică de 100 EUR.

Or.en

Amendamentul 1052
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul articol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Amendament care are drept scop să precizeze că, în ceea ce privește articolul 20, se aplică 
armonizarea minimă.
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Amendamentul 1053
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

Articolele 8-19 sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement dacă 
aceste contracte prevăd o dată sau o 
perioadă de execuție specifică peste mai 
mult de 60 de zile de la încheierea 
contractelor.

Or.en

Amendamentul 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Dacă un stat membru constată existența 
unui risc dovedit care ar putea prejudicia 
consumatorii, apărut ca urmare a 
evoluției practicilor de pe piață, statul 
membru respectiv poate lua măsurile 
necesare la nivel național pentru a 
remedia această situație. Statul respectiv 
informează Comisia și celelalte state 
membre și precizează motivele care îi 
justifică decizia.
În cadrul raportului privind aplicarea 
prezentei directive, prevăzut la articolul 
[...], Comisia examinează în special 
oportunitatea de a modifica prezenta 
directivă în scopul de a stabili mecanisme 
adecvate la nivelul Uniunii pentru a face 
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față noilor practici de piață care au 
justificat introducerea măsurilor 
naționale.

Or.fr

Justificare

În contextul armonizării maxime prevăzute la capitolele 2 și 3, este important să se introducă 
o clauză de salvgardare care să permită eventual statelor membre să ia măsuri urgente 
pentru a răspunde noilor practici specifice de pe piață. Respectivele măsuri trebuie 
comunicate Comisiei și celorlalte state membre pentru a garanta că acestea nu afectează 
piața internă.

Amendamentul 1055
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

În ceea ce privește articolele 21-29a, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel 
în prezenta directivă, statele membre pot 
adopta sau menține în vigoare dispoziții 
mai stricte, compatibile cu tratatul în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 1056
Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolele 1-20, inclusiv dispoziții mai 
stricte sau mai puțin stricte menite să 
asigure un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 1057
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte drepturi ale consumatorilor specifice 
contractelor de vânzare

eliminat

Or.de

Amendamentul 1058
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniu de aplicare eliminat
(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. Fără a aduce 
atingere articolului 24 alineatul (5), în 
cazul în care contractul este un contract 
cu scop mixt având drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se 
aplică doar bunurilor.
(2) Prezentul capitol se aplică, de 
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asemenea, în cazul contractelor de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate 
sau produse.
(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.
(4) Statele membre pot decide să nu aplice 
dispozițiile prezentului capitol în cazul 
vânzării de bunuri uzate în cadrul 
licitațiilor publice.

Or.de

Amendamentul 1059
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. Fără a aduce 
atingere articolului 24 alineatul (5), în 
cazul în care contractul este un contract 
cu scop mixt având drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se 
aplică doar bunurilor.

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzare.

Or.en

Amendamentul 1060
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. Fără a aduce 
atingere articolului 24 alineatul (5), în 
cazul în care contractul este un contract 

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări.
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cu scop mixt având drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se 
aplică doar bunurilor.

Or.fr

Amendamentul 1061
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. Fără a aduce 
atingere articolului 24 alineatul (5), în 
cazul în care contractul este un contract
cu scop mixt având drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se 
aplică doar bunurilor.

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări.

Articolul 26 alineatul (1) litera (c) se 
aplică, de asemenea, contractelor cu scop 
mixt având drept obiect atât bunuri, cât și 
servicii.

(1a) Articolele 23a și 23b se aplică, de 
asemenea, contractelor de servicii și 
contractelor cu scop mixt având drept 
obiect atât bunuri, cât și servicii.

Or.fr

Justificare

Adăugare de dispoziții privind contractele mixte. În cazul unui contract cu scop mixt având 
drept obiect atât bunuri, cât și servicii, consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a 
solicita anularea întregului contract dacă nu este posibil să beneficieze în mod semnificativ 
de serviciu fără a dispune de bunul care însoțește respectivul serviciu. De asemenea, se 
urmărește coerenta cu cele două noi articole 23a și 23b.
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Amendamentul 1062
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 23a se aplică în cazul 
contractelor de prestări de servicii și 
contractelor cu scop mixt care au drept 
obiect atât bunuri, cât și servicii.

Or.en

Justificare

Noua normă propusă cu privire la durata contractelor [articolul 23a (nou)] ar trebui să se 
aplice atât contractelor de vânzare, cât și contractelor de prestări de servicii.

Amendamentul 1063
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) (după titlul „Capitolul IV- Alte drepturi ale consumatorilor specifice 
contractelor de vânzare”)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Dacă nu se prevede altfel în prezentul 
capitol, statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite 
prin prezentul capitol pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Acest amendament precizează că, în ceea ce privește capitolul IV din prezenta directivă, se 
aplică armonizarea minimă, în cazul în care nu există dispoziții contrare. 



PE452.544v01-00 196/233 AM\836858RO.doc

RO

Amendamentul 1064
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a)  Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul capitol, în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor. 

Or.fr

Justificare

Capitolul IV trebuie să facă obiectul unei armonizări minime pentru a crește nivelul minim de 
protecție în UE, permițându-se în același timp statelor membre care au un nivel de protecție 
mai ridicat să îl păstreze.

Amendamentul 1065
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol se aplică, de 
asemenea, în cazul contractelor de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate 
sau produse.

eliminat

Or.de

Justificare

În ceea ce privește articolul  21 alineatul (2), a se vedea amendamentul la articolul 2 
alineatul (3), a doua teză.
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Amendamentul 1066
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol se aplică, de 
asemenea, în cazul contractelor de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate 
sau produse.

(2) În sensul prezentei directive, sunt, de 
asemenea, considerate contracte de 
vânzare contractele de furnizare de bunuri 
care trebuie fabricate sau produse.

Or.fr

Justificare

Clarificare a exprimării

Amendamentul 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol se aplică, de 
asemenea, în cazul contractelor de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate 
sau produse.

(2) În sensul prezentei directive, sunt, de 
asemenea, considerate contracte de 
vânzare contractele de furnizare de bunuri 
care trebuie fabricate sau produse.

Or.fr

Amendamentul 1068
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul capitol nu se aplică 
electricității, cu excepția articolelor 22 și 
23.
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Or.en

Justificare

Având în vedere natura bunului, nu ar fi logic să se includă electricitatea în capitolul 4 
deoarece electricitatea nu poate fi înlocuită sau reparată. Electricitatea este inclusă însă în 
celelalte capitole.

Amendamentul 1069
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul capitol se aplică fără a 
aduce atingere drepturilor de care se 
poate prevala victima unei daune în 
conformitate cu un sistem special privind 
răspunderea constructorilor existent în 
legislația națională.

Or.fr

Justificare

Acest amendament este necesar dat fiind caracterul special al sectorului construcțiilor: 
trebuie să se evite ca dispozițiile din prezentul capitol să aibă un impact negativ sau chiar să 
anuleze drepturile de care se pot prevala în prezent victimele daunelor în conformitate cu 
sistemele speciale privind răspunderea constructorilor existente în legislația națională a 
statelor membre. 

Amendamentul 1070
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul capitol se aplică fără a 
aduce atingere drepturilor de care se 
poate prevala victima unei daune în 
conformitate cu un sistem special privind 
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răspunderea constructorilor existent în 
legislația națională.

Or.fr

Justificare

Dat fiind caracterul sensibil și specific al sectorului construcțiilor, garanția constructorului 
care există în anumite state membre trebuie exclusă din domeniul de aplicare a propunerii.

Amendamentul 1071
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1072
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

eliminat

Or.en

Justificare

Excluderea pieselor de schimb este de neînțeles. Atunci când comerciantul repară un bun 
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utilizând piese de schimb, bunurile ar trebui să fie adecvate pentru utilizare. Dacă piesele de 
schimb sunt defecte, consumatorul ar trebui desigur să aibă dreptul la o garanție.

Amendamentul 1073
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

eliminat

Or.de

Justificare

Directiva ar trebui să conțină, de asemenea, dispoziții privind reparațiile inadecvate. Ar 
putea exista următoarele posibilități: în cazurile în care un produs este înlocuit, garanția și 
perioada de prezumție ar trebui să fie recalculate de la data livrării produsului de înlocuire;
în cazurile în care un produs este reparat, perioada de garanție ar trebui extinsă cu o 
perioadă corespunzătoare; în ceea ce privește piesele de schimb utilizate pentru realizarea de 
reparații, comerciantul ar trebui să fie răspunzător până la expirarea perioadei de garanție 
pentru produsul achiziționat și pentru o perioadă de cel puțin șase luni după efectuarea 
reparațiilor.

Amendamentul 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

eliminat

Or.el
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Amendamentul 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

(3) Prezentul capitol nu se aplică:

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

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 130.

Amendamentul 1076
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

(3) Prezentul regulament nu se aplică:

(a) electricității;
(b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare într-un volum 
limitat sau într-o cantitate fixată;
(c) pieselor de schimb înlocuite de 
comerciant pentru a remedia lipsa de 
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conformitate a bunurilor prin intermediul 
unei reparații în temeiul articolului 26.

Or.en

Amendamentul 1077
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 21 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru a 
remedia lipsa de conformitate a bunurilor 
prin intermediul unei reparații în temeiul 
articolului 26.

(3) Prezentul capitol se aplică, de 
asemenea, pieselor de schimb înlocuite de 
comerciant pentru a remedia lipsa de 
conformitate a bunurilor prin intermediul 
unei reparații în temeiul articolului 26.

Or.pl

Justificare

Piesele de schimb ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive pentru a 
preveni utilizarea unor piese de schimb de o calitate mai scăzută.

Amendamentul 1078
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide să nu aplice 
dispozițiile prezentului capitol în cazul 
vânzării de bunuri uzate în cadrul 
licitațiilor publice.

eliminat

Or.en

Justificare

Nu există niciun motiv valabil pentru care statelor membre să li se ofere opțiunea de a 
menține (sau de a introduce) excluderea bunurilor uzate achiziționate în cadrul unei licitații 
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publice – motivul pentru care este menținută opțiunea actuală. Potrivit Compendiului de 
drept comunitar în materie de protecție a consumatorilor întocmit de Comisie în 2007, numai 
8 state membre din 25 au utilizat această opțiune. Această opțiune ar trebui eliminată.

Amendamentul 1079
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide să nu aplice 
dispozițiile prezentului capitol în cazul 
vânzării de bunuri uzate în cadrul 
licitațiilor publice.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 21a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
În ceea ce privește articolele 21-29, dacă 
nu se prevede 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.

Or.el

Amendamentul 1081
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 22 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Livrare eliminat
(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.
(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

Or.de

Justificare

În ceea ce privește regula termenului de cel mult treizeci de zile pentru livrări, prevăzută la 
alineatul (1), nu există doar probleme de tip practic, ci și probleme fundamentale. Nu există 
motivație pentru îndepărtarea, în detrimentul consumatorului, de la principiul general valabil 
de îndeplinire imediată a obligațiilor. Este evident faptul că părțile pot conveni și alt termen, 
de la caz la caz, însă dispoziția prevăzută ar transforma realitatea juridică. De aceea, 
articolul 22 ar trebui eliminat.

Amendamentul 1082
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Livrare eliminat
(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
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treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.
(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

Or.de

Amendamentul 1083
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, imediat după încheierea 
contractului și, în orice caz, în termen de 
cel mult treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

Or.en

Justificare

Alineatul (1) prevede când trebuie comerciantul să își îndeplinească obligația principală 
conform contractului. În cazul unui contract de vânzarea „tradițional”, încheiat într-un 
magazin obișnuit, livrarea are loc imediat. Termenul maxim de 30 de zile nu este potrivit 
pentru contractele de vânzare „normale”.

Amendamentul 1084
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii
contractului.

(1) Comerciantul livrează bunurile 
transferând posesia efectivă a bunurilor 
către consumator sau către o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, cel mai târziu în data 
limită a livrării convenită între părți la 
încheierea contractului.

Or.fr

Justificare

Nu este neapărat în interesul consumatorului ca bunul să îi fie livrat în termen de maxim 30 
de zile, fiind posibil ca acesta să prefere în anumite cazuri ca livrarea să se efectueze la o 
dată ulterioară. Cea mai bună soluție pare a fi deci ca data limită de livrare să fie convenită 
între consumator și comerciant.

Amendamentul 1085
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile imediat după încheierea 
contractului transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

Or.en
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Amendamentul 1086
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Comerciantul livrează bunurile 
transferând posesia efectivă a bunurilor 
către consumator sau către o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul. Atunci când livrarea nu se 
efectuează imediat, comerciantul trebuie 
să indice data-limită până la care se 
angajează să livreze bunul.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul articol, inclusiv dispoziții mai 
stricte sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Amendamentul 1087
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Părțile convin termenul în care 
comerciantul are obligația de a transfera 
bunurile către consumator sau către o parte 
terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul.

Or.it
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Amendamentul 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, imediat după încheierea 
contractului și, în orice caz, în termen de 
cel mult treizeci de zile de la data încheierii 
contractului. În cazul existenței unui 
acord privind data livrării, consumatorul 
poate alege data livrării, dată care nu 
depășește o perioadă de treizeci de zile de 
la data încheierii contractului. 

Or.el

Amendamentul 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, imediat după încheierea 
contractului, în termen de cel mult treizeci 
de zile de la data încheierii contractului.

Or.pl

Justificare

Pentru a evita orice întârzieri în livrarea bunurilor, atunci când este posibil bunurile ar 
trebui predate consumatorului imediat după încheierea contractului.
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Amendamentul 1090
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile imediat, transferând posesia 
efectivă a bunurilor către consumator sau 
către o parte terță indicată de acesta, alta 
decât transportatorul. În orice caz, 
comerciantul livrează bunurile în termen 
de cel mult treizeci de zile de la data 
încheierii contractului.

Or.en

Amendamentul 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care părțile au 
convenit altfel, comerciantul livrează 
bunurile transferând posesia efectivă a 
bunurilor către consumator sau către o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, în termen de cel mult 
treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

(1) Comerciantul livrează bunurile 
transferând posesia efectivă a bunurilor 
către consumator sau către o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, la data convenită de 
comerciant și consumator, în termen de 
cel mult treizeci de zile de la data încheierii 
contractului.

Or.en

Amendamentul 1092
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

eliminat

Or.de

Amendamentul 1093
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la alineatul 
(1).

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite sau rezilierea 
contractului într-un termen de cel puțin
șapte zile începând de la data livrării 
prevăzută la alineatul (1).

Or.fr

Justificare

Este în interesul consumatorului să aibă posibilitatea de a beneficia de un termen mai lung de 
șapte zile.

Amendamentul 1094
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea la 
momentul convenit, consumatorul poate 
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oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

pretinde fie anularea imediată a 
contractului, fie primirea bunului la o 
dată ulterioară aleasă de el.

Or.en

Justificare

În forma actuală a alineatului (2), livrarea cu întârziere a bunurilor de către comerciant l-ar 
obliga pe acesta să ramburseze orice sume plătite în avans, chiar dacă acesta efectuează 
ulterior livrarea, iar consumatorul dorește ca livrarea să aibă loc la momentul respectiv. 
Dimpotrivă, în cazul în care bunurile nu sunt livrate la timp, este important pentru 
consumator să poată alege între acceptarea unei livrări ulterioare (dacă mai vrea bunurile) 
și anularea contractului (dacă nu mai vrea bunurile).

Amendamentul 1095
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea la 
data convenită, consumatorul poate 
pretinde anularea contractului sau 
stabilirea unui nou termen în care bunul 
trebuie să îi fie livrat de comerciant.

Or.en

Amendamentul 1096
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 

(2) În caz de depășire cu mai mult de șapte 
zile a termenului de livrare indicat de 
comerciant conform alineatului (1),
consumatorul poate anula contractul și 
poate pretinde rambursarea oricăror sume 
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alineatul (1). plătite conform contractului.
Contractul este considerat anulat la 
primirea de către comerciant a scrisorii 
prin care consumatorul îl informează 
despre decizia sa, dacă livrarea nu s-a 
efectuat între timp.
Comerciantul are obligația de a 
rambursa, în cel mai scurt timp și cel mai 
târziu în termen de șapte zile de la data
primirii scrisorii de anulare, orice sumă 
plătită conform contractului.
Prezentul paragraf nu aduce atingere 
drepturilor consumatorului de a primi 
daune interese.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul articol și nici dispoziții mai 
stricte sau mai puțin stricte pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

În cazul în care comerciantul a indicat el însuși data limită de livrare, este inutilă obligația 
consumatorului de a solicita comerciantului să procedeze la efectuarea livrării în caz de 
nerespectare de către comerciant a obligației sale privind livrarea. Sistemul vizat de 
amendament lasă deci la latitudinea consumatorului anularea contractului din acest motiv, 
dacă între timp nu s-a efectuat livrarea.

Amendamentul 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 

(2) În caz de depășire cu mai mult de șapte 
zile a datei de livrare prevăzute, indicate 
la alineatul (1), consumatorul poate anula 
contractul și poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite conform 
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alineatul (1). contractului.
Contractul este considerat anulat la 
primirea de către comerciant a scrisorii 
prin care consumatorul îl informează 
despre decizia sa, dacă livrarea nu s-a 
efectuat între timp.
Comerciantul are obligația de a 
rambursa, în cel mai scurt timp și cel mai 
târziu în termen de șapte zile de la data
primirii scrisorii de anulare, orice sumă 
plătită conform contractului.

Or.fr

Justificare

Obligația consumatorului de solicita formal comerciantului să efectueze livrarea restrânge 
drepturile consumatorului.  Într-adevăr, această măsură se poate dovedi prea descurajantă 
pentru un mare număr de consumatori.

Amendamentul 1098
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) Dacă comerciantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind livrarea, consumatorul
poate solicita acestuia, pe un suport 
durabil, să efectueze livrarea într-un 
termen adecvat circumstanțelor și să îi 
aducă la cunoștință intenția sa de a se 
retrage din contract, în cazul în care 
livrarea nu are loc. În cazul în care, la 
expirarea acestui termen, nu au fost luate 
măsuri, consumatorul se poate retrage din 
contractul de vânzare. Consumatorul care 
a plătit deja prețul poate pretinde 
rambursarea oricăror sume plătite în 
termen de șapte zile din ziua în care a 
reziliat contractul.

Or.de
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Justificare

O extindere corespunzătoare a termenului ar trebui stabilită înainte de anularea contractului.
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).

Amendamentul 1099
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite.

Or.it

Amendamentul 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) Dacă comerciantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind livrarea, consumatorul
poate solicita acestuia, pe un suport 
durabil, să efectueze livrarea într-un 
termen adecvat circumstanțelor  și să îi 
aducă la cunoștință intenția sa de a se 
retrage din contract, în cazul în care 
livrarea nu are loc. În cazul în care, la 
expirarea acestui termen, nu au fost luate 
măsuri, consumatorul se poate retrage din 
contractul de vânzare. Consumatorul care 
a plătit deja prețul poate pretinde 
rambursarea oricăror sume plătite în 
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termen de șapte zile din ziua în care a 
reziliat contractul. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului consumatorului de a 
solicita despăgubiri.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 132.

Amendamentul 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1). 

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit la timp obligațiile privind 
livrarea conform alineatului (1), iar acest 
fapt este în mod clar din vina 
comerciantului, consumatorul poate 
pretinde, conform legislației naționale, 
anularea contractului și rambursarea 
oricăror sume plătite, într-un interval de 
timp rezonabil, dar în niciun caz mai 
târziu de șapte zile de la data la care 
comerciantul a fost informat de decizia 
consumatorului de a anula contractul.

Or.el

Amendamentul 1102
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate solicita 
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oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

comerciantului, pe un suport durabil, să 
efectueze livrarea într-o perioadă 
corespunzătoare circumstanțelor, 
perioadă care nu poate fi mai scurtă de 
șapte zile. Dacă, la expirarea acestei 
perioade, nu s-a acționat în nici un fel, se 
presupune că consumatorul s-a retras din 
contract, cu excepția situației în care 
consumatorul declară, înainte de
expirarea perioadei respective, pe un 
suport durabil, că nu a făcut uz de dreptul 
său de a se retrage din contract. Orice 
astfel de declarație este valabilă doar dacă 
a fost trimisă înainte de expirarea 
termenului. Consumatorul care a realizat 
deja plata poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data la care s-a retras din 
contractul de vânzare. Acest fapt nu 
aduce atingere dreptului consumatorului 
de a solicita despăgubiri.

Or.pl

Justificare

Modificările propuse de raportor au fost completate pentru a preveni situațiile în care 
consumatorii sunt pregătiți să aștepte mai mult livrarea bunurilor, dar sunt obligați să se 
retragă din contract.   Armonizare completă.

Amendamentul 1103
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul îi poate solicita acestuia, pe 
un suport durabil, să efectueze livrarea 
într-un termen corespunzător 
circumstanțelor, care nu poate fi mai 
scurt de șapte zile, și îi poate notifica 
intenția sa de a se retrage din contract în 
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cazul în care livrarea nu are loc. Dacă, la 
expirarea acestui termen, nu s-a acționat 
în niciun fel, se presupune că 
consumatorul s-a retras din contractul de 
vânzare. Consumatorul care a plătit deja 
prețul poate pretinde rambursarea oricăror 
sume plătite în termen de șapte zile de la 
data la care s-a retras din contract. Acest 
lucru nu aduce atingere dreptului 
consumatorului de a solicita despăgubiri.
Dacă întârzierea nu este minoră, 
consumatorul are dreptul să rezilieze 
contractul fără a-i comunica acest lucru 
comerciantului în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (2a).

Or.en

Amendamentul 1104
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consumatorul poate anula contractul 
în conformitate cu alineatele (2) sau (2a), 
printr-o notificare transmisă 
comerciantului în scris, pe un alt suport 
durabil sau telefonic. Comerciantul este 
obligat să ramburseze orice sume plătite 
în termen de șapte zile de la data primirii 
notificării din partea consumatorului.

Or.en

Amendamentul 1105
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2b (nou ) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care livrarea nu are loc în 
cursul noului termen de livrare în 
conformitate cu alineatul (2), 
consumatorul are dreptul să anuleze 
contractul.

Or.en

Amendamentul 1106
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consumatorul are în mod legal 
dreptul să anuleze contractul în cazul în 
care bunul nu este livrat în noul termen 
menționat la alineatul (2).

Or.en

Amendamentul 1107
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În conformitate cu alineatul (2) sau 
(3), consumatorul are dreptul să anuleze 
contractul printr-o notificare adresată 
comerciantului în scris sau pe orice alt 
suport durabil. Consumatorul poate 
pretinde rambursarea oricăror sume 
plătite în termen de șapte zile de la data 
livrării.

Or.en
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Amendamentul 1108
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care comerciantul nu 
efectuează livrarea în termenul rezonabil 
stabilit la alineatul (2), statele membre pot 
adopta sau menține dispoziții legale 
naționale care prevăd alte opțiuni de 
soluționare sau opțiuni suplimentare de 
soluționare pentru consumator, precum, 
de exemplu, solicitarea de despăgubiri.

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).

Amendamentul 1109
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul în care consumatorul și 
comerciantul au convenit ca livrarea să 
aibă loc într-un anumit termen, iar 
livrarea nu are loc în termenul respectiv, 
consumatorul are dreptul să anuleze 
contractul.

Or.en

Justificare

De exemplu, dacă un bun sau un serviciu este solicitat de consumator până la o anumită dată 
și s-a convenit în prealabil cu comerciantul ca bunurile/serviciile să fie furnizate până la data 
respectivă, iar acest lucru nu s-a întâmplat, consumatorul nu are nevoie de un astfel de 
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bun/serviciu. Prin urmare, consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a anula contractul.

Amendamentul 1110
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care comerciantul nu 
efectuează livrarea în termenul rezonabil 
stabilit la alineatul (2), statele membre pot 
adopta sau menține dispoziții legale 
naționale care prevăd opțiuni 
suplimentare de soluționare pentru 
consumator.

Or.de

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 133.

Amendamentul 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care contractul se referă 
la bunuri fabricate sau achiziționate 
special pentru consumator, conform 
instrucțiunilor sau dorințelor acestuia, iar 
comerciantul nu poate folosi bunurile 
într-un mod care să nu îi aducă o pierdere 
semnificativă, consumatorul poate anula 
contractul în urma unei întârzieri din 
partea comerciantului doar dacă, din 
punctul său de vedere, obiectul 
contractului nu poate fi pe deplin realizat 
din cauza întârzierii. Acest fapt nu aduce 
atingere dreptului consumatorului de a 
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solicita despăgubiri.

Or.fi

Justificare

Ar fi de dorit ca bunurile comandate să facă obiectul unor norme separate. Dispoziția ar 
proteja în special întreprinderile mici, pentru care dreptul de anulare a contractului ar putea 
fi, în mod nerezonabil, greu de exercitat.

Amendamentul 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este necesar să se 
asigure un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
la articolul 22.

Or.en

Amendamentul 1113
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este necesar pentru a se 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
la articolul 22.

Or.el
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Amendamentul 1114
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Dreptul de a livra bunuri sau de a furniza 
servicii în alt stat membru
În cazul unui contract la distanță, 
consumatorul are dreptul să solicite 
comerciantului să livreze bunurile sau să 
presteze serviciile în alt stat membru. 
Comerciantul are obligația de a îndeplini 
cererea consumatorului dacă aceasta este 
fezabilă din punct de vedere tehnic și dacă 
consumatorul este pregătit să suporte 
toate costurile aferente. În toate cazurile, 
comerciantul trebuie să menționeze aceste 
costuri în prealabil.

Or.cs

Amendamentul 1115
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Plata
(1) Comerciantul nu retrage sau 
încasează întreaga sumă pentru 
bunuri/servicii din contul sau de pe cartea 
de credit a clientului înainte ca 
bunurile/serviciile să fie livrate. În cazul 
în care bunurile/serviciile se ridică la o 
sumă substanțială sau sunt executate la 
comandă, comerciantul și consumatorul 
pot conveni asupra plății unui avans.
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(2) Comercianții oferă consumatorilor cel 
puțin o modalitate gratuită de plată.
(3) Statele membre interzic comercianților 
să perceapă de la consumatori comisioane 
care depășesc costul suportat de 
comerciant pentru utilizarea unei astfel de 
modalități.

Or.en

Amendamentul 1116
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferarea riscului eliminat
(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
bunurilor este transferat consumatorului 
în momentul în care acesta sau o parte 
terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor.
(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia măsurile necesare 
în mod rezonabil pentru a intra efectiv în 
posesia bunurilor.

Or.de

Amendamentul 1117
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a (1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
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bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor.

bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră concret în posesia 
bunurilor.

Or.de

Justificare

În multe state membre, în dreptul imobiliar se face distincție între tipurile de posesie. De 
exemplu, posesia poate fi, de asemenea, transferată prin livrare concretă sau prin 
desemnarea unei cereri de restituire. Posesia reală înseamnă posesia fizică prin deținerea 
controlului fizic asupra unui bun.

Amendamentul 1118
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor.

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
bunurilor este transferat consumatorului 
sau unei părți terțe indicate de acesta, alta 
decât transportatorul, la momentul livrării.

Or.fr

Justificare

Simplificarea propunerii inițiale a Comisiei.

Amendamentul 1119
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a (1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
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bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor.

bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță 
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor. Riscul este transferat 
consumatorului în momentul livrării 
bunurilor către transportator, dacă 
transportatorul a fost însărcinat să 
transporte bunurile de către consumator 
sau dacă consumatorul a selectat 
transportatorul.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
prezentul articol, pentru a asigura un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.de

Justificare

Nu este adecvat ca, așa cum se prevede în propunerea Comisiei, riscul să nu fie transferat, la 
livrarea bunurilor către transportator, chiar dacă consumatorul aranjează colectarea 
bunurilor de către transportator sau dacă consumatorul a selectat transportatorul.

Amendamentul 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
bunurilor este transferat consumatorului în 
momentul în care acesta sau o parte terță
indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, intră efectiv în posesia 
bunurilor.

(1) Riscul de pierdere sau de deteriorare a 
bunurilor este transferat consumatorului 
sau unei părți terțe indicate de acesta, alta 
decât transportatorul, la momentul livrării. 
În cazul contractelor negociate în afara 
spațiului comercial, prezenta dispoziție nu 
se aplică în perioada menționată la 
articolul 12 alineatul (4), în cursul căreia 
contractul nu este executoriu.

Or.fr
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Justificare

Este important ca transferul riscului să nu aibă loc în perioada definită la articolul 12 
alineatul (4) modificat cu referire la contractelor negociate în afara spațiului comercial. În 
această perioadă, statele membre pot interzice executarea obligațiilor părților („perioada 
albă”).

Amendamentul 1121
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul articol și nici dispoziții mai 
stricte sau mai puțin stricte pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Amendamentul 1122
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia măsurile necesare 
în mod rezonabil pentru a intra efectiv în 
posesia bunurilor.

eliminat

Or.fr
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Amendamentul 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia măsurile necesare în 
mod rezonabil pentru a intra efectiv în 
posesia bunurilor.

(2) Statele membre pot prevedea dispoziții 
naționale suplimentare care să 
reglementeze transferul riscurilor în cazul 
în care consumatorul nu ia toate măsurile 
necesare pentru ca livrarea bunului să 
aibă loc.

Or.fr

Justificare

Este important să se introducă o clauză de armonizare minimă pentru a garanta că anumite 
dispoziții din cadrul unor sisteme care protejează mai mult consumatorul în materie de 
transfer al riscului pot fi păstrate.

Amendamentul 1124
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia măsurile necesare în 
mod rezonabil pentru a intra efectiv în 
posesia bunurilor.

(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia în mod vizibil 
măsurile necesare în mod rezonabil pentru 
a intra efectiv în posesia bunurilor.

Or.fr

Justificare

Transferul riscului este esențial în măsura în care el marchează încetarea obligațiilor 
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comerciantului de a garanta conservarea bunului. Transferul riscului către consumator, așa 
cum este prevăzut la acest articol, trebuie să se însoțească de dovada conform căreia 
consumatorul nu a luat în mod vizibil toate măsurile rezonabile necesare pentru a intra în 
posesia bunului. 

Amendamentul 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Riscul menționat la alineatul (1) este 
transferat consumatorului în momentul 
livrării, astfel cum s-a convenit de către 
părți, în cazul în care consumatorul sau o 
parte terță indicată de acesta, alta decât 
transportatorul, nu ia măsurile necesare 
în mod rezonabil pentru a intra efectiv în 
posesia bunurilor.

(2) În cazul în care consumatorul nu 
recepționează, într-un interval de timp 
suficient, bunurile care se află la 
dispoziția sa, consumatorul își asumă 
riscul deteriorării bunurilor din cauza 
caracteristicilor naturale ale acestora, 
după ce comerciantul a realizat toate 
acțiunile în sarcina sa legate de livrarea 
bunurilor. 

Or.fi

Justificare

În principiu, riscurile ar trebui suportate întotdeauna de partea contractantă care are efectiv 
bunurile în posesie. Partea respectivă are cea mai bună ocazie de a avea grijă de bunuri 
astfel încât acestea să nu fie pierdute sau deteriorate. Singura excepție ar reprezenta-o 
bunurile care prin natura lor sunt perisabile (în mod special alimente, flori și plante naturale
etc.), în cazul cărora consumatorul ar trebui să preia riscul pentru deteriorarea bunurilor în 
cazul în care nu ridică sau nu recepționează bunurile în conformitate cu contractul.

Amendamentul 1126
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele încheiate cu un 
consumator prevăd un calendar de 
executare a obligațiilor contractuale de 
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maximum 12 luni.

Or.en

Amendamentul 1127
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2b (nou ) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) După 12 luni, consumatorul poate 
rezilia contractul în orice moment. 
Rezilierea poate fi condiționată de o 
notificare prealabilă care nu depășește 
două luni.

Or.en

Amendamentul 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă, din cauza unei lipse de 
conformitate raportate de consumator, 
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bunurile sunt returnate comerciantului 
pentru verificare sau corectarea 
neconformității, comerciantul își asumă 
riscurile legate de bunuri până la livrarea 
acestora înapoi la consumator. 

Or.fi

Justificare

În principiu, riscurile ar trebui suportate întotdeauna de partea contractantă care are efectiv 
bunurile în posesie. Partea respectivă are cea mai bună ocazie de a avea grijă de bunuri 
astfel încât acestea să nu fie pierdute sau deteriorate. Singura excepție ar reprezenta-o 
bunurile care prin natura lor sunt perisabile (în mod special alimente, flori și plante naturale
etc.), în cazul cărora consumatorul ar trebui să preia riscul pentru deteriorarea bunurilor în 
cazul în care nu ridică sau nu recepționează bunurile în conformitate cu contractul.

Amendamentul 1130
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Durata contractelor
(1) Contractele încheiate cu consumatorii 
prevăd o perioadă de angajament de 
maximum șase luni.
(2) După șase luni, consumatorii pot 
rezilia contractul în orice moment. 
Rezilierea poate fi condiționată de o 
notificare prealabilă care nu depășește 
două luni.

Or.en

Justificare

În cazul contractelor continue, este esențial pentru consumatori să poată schimba ușor 
prestatorul/furnizorul. Durata în creștere a contractelor (uneori de peste un an) blochează 
consumatorii în același contract cu același prestator o perioadă prea lungă. Acest lucru 
afectează negativ concurența și sfârșește prin a afecta prețurile și calitatea serviciilor.
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Amendamentul 1131
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Durata contractelor
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor din 
legislația națională privind clauzele 
abuzive, contractele încheiate cu 
consumatorii nu pot prevedea o perioadă 
inițială a angajamentului mai mare de 
douăsprezece luni.
(2) La sfârșitul perioadei de angajament 
inițiale de un an, consumatorii pot rezilia 
contractul în orice moment. Rezilierea 
contractului se poate efectua cu o 
perioadă de notificare prealabilă care nu 
poate depăși două luni. 

Or.fr

Justificare

Acest amendament vizează evitarea angajării din oficiu a consumatorilor față de același 
comerciant pe perioade prea lungi, situație care îi împiedică să schimbe prestatorul de 
servicii pe perioade lungi și care, în anumite cazuri, poate reduce condițiile reale de 
concurență și, prin urmare, poate afecta calitatea și prețurile.

Amendamentul 1132
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Modalități de plată



PE452.544v01-00 232/233 AM\836858RO.doc

RO

(1) Comercianții oferă consumatorilor cel 
puțin o modalitate gratuită de plată.
(2) Statele membre interzic comercianților 
să perceapă de la consumatori comisioane 
care depășesc costul suportat de 
comerciant pentru utilizarea unei astfel de 
modalități.

Or.en

Amendamentul 1133
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 23b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23b
Statele membre interzic comercianților să 
impună consumatorilor comisioane 
pentru utilizarea mijloacelor de plată, 
care depășesc costurile efective suportate 
de comerciant pentru utilizarea acelorași 
mijloace de plată. 

Or.fr

Amendamentul 1134
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Durata contractelor
(1) Fără a aduce atingere legislației 
interne privind clauzele abuzive, 
contractele încheiate cu consumatorii 
prevăd o perioadă inițială de angajament 
de maximum 12 luni.
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(2) După expirarea termenului de 12 luni, 
consumatorii pot rezilia contractul în 
orice moment. Rezilierea poate fi 
condiționată de o notificare prealabilă 
care nu depășește două luni.

Or.en

Justificare

În cazul contractelor continue, este esențial pentru consumatori să poată schimba ușor 
prestatorul/furnizorul. Durata în creștere a contractelor (uneori de peste un an) blochează 
consumatorii în același contract cu același prestator o perioadă prea lungă. Acest lucru 
afectează negativ concurența și sfârșește prin a afecta prețurile și calitatea serviciilor.


