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Amendamentul 1135
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 23f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modalități de plată
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

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede norme privind plata, deși aceasta este una dintre 
preocupările majore ale consumatorilor. Consumatorii se plâng că nu pot plăti fără să existe 
costuri suplimentare atașate anumitor modalități de plată (mai ales pe piețele online, și 
anume la vânzarea de bilete de concert sau pentru evenimente sportive, bilete de avion etc.).

Amendamentul 1136
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea cu contractul eliminat
1. Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare. 
2. Se presupune că bunurile livrate sunt 
conforme cu contractul în cazul în care 
satisfac următoarele condiții: 
a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor 
pe care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model; 
b) sunt corespunzătoare scopului special 
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pentru care consumatorul le solicită și pe 
care el l-a adus la cunoștința 
comerciantului la încheierea contractului 
și pe care comerciantul l-a acceptat; 
c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal sau  
d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același 
tip și la care consumatorul se poate 
aștepta în mod rezonabil, dată fiind 
natura bunurilor și ținându-se seama de 
orice declarații publice privind 
caracteristicile specifice ale bunurilor 
făcute de comerciant, producător sau 
reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării. 
3. Nu se consideră a fi o neconformitate 
în sensul prezentului articol în cazul în 
care, la încheierea contractului, 
consumatorul cunoștea sau nu putea, în 
mod rezonabil, să nu cunoască 
neconformitatea sau în cazul în care 
neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator. 
4. Comerciantul nu este obligat să 
respecte declarațiile publice menționate la 
alineatul (2) litera (d) în cazul în care 
demonstrează existența uneia dintre 
următoarele situații: 
a) nu cunoștea sau nu ar fi putut, în mod 
rezonabil, să cunoască declarația în 
cauză;
b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului;
c) decizia de achiziționare a bunurilor nu 
ar fi putut fi influențată de declarație.
5. Orice neconformitate datorată unei 
instalări incorecte a bunurilor se 
consideră echivalentă unei neconformități 
a bunurilor, în cazul în care instalarea 
face parte din contractul de vânzare a 
bunurilor și bunurile au fost instalate de 
comerciant sau sub responsabilitatea sa. 
Această dispoziție se aplică, de asemenea, 
în cazul în care bunurile, destinate a fi 
instalate de consumator, sunt instalate de 
acesta și instalarea incorectă se datorează 



AM\836859RO.doc 5/227 PE452.545v01-00

RO

unei erori din instrucțiunile de instalare.

Or.de

Amendamentul 1137
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.

1. Comerciantul are obligația de a livra 
consumatorului bunuri conforme cu 
contractul.

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1138
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.

1. Comerciantul este responsabil pentru 
conformitatea bunului cu contractul de 
vânzare.

Or.en
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Amendamentul 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.

(1) Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.
Comerciantul este responsabil față de 
consumator în cazul în care bunurile nu 
corespund condițiilor stipulate în 
contract.

Or.el

Amendamentul 1140
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se presupune că bunurile livrate sunt 
conforme cu contractul în cazul în care 
satisfac următoarele condiții:

(2) Bunurile livrate sunt conforme cu 
contractul în cazul în care satisfac 
următoarele condiții:

(-a) prezintă caracteristicile pe care 
părțile le-au definit de comun acord, în 
special calitatea și cantitatea;

(a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor pe 
care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

(a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor pe 
care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

(b) sunt corespunzătoare scopului special 
pentru care consumatorul le solicită și pe 
care el l-a adus la cunoștința 
comerciantului la încheierea contractului 
și pe care comerciantul l-a acceptat;

(b) sunt corespunzătoare scopurilor 
stabilite în mod normal pentru bunurile 
de același tip;

(c) sunt corespunzătoare scopurilor 
pentru care bunurile de același tip se 
utilizează în mod normal sau

(c) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același 
tip și la care consumatorul se poate 
aștepta în mod rezonabil, dată fiind 
natura bunurilor și ținându-se seama de 
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orice declarații publice privind 
caracteristicile specifice ale bunurilor 
făcute de comerciant, producător sau 
reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același 
tip și la care consumatorul se poate 
aștepta în mod rezonabil, dată fiind 
natura bunurilor și ținându-se seama de 
orice declarații publice privind 
caracteristicile specifice ale bunurilor 
făcute de comerciant, producător sau 
reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

[O nouă literă (-a) se adaugă înaintea literei (a) din propunerea Comisiei. În plus, este 
necesară o clarificare privind modul de redactare: noile litere (b) și (c) reiau conținutul 

literelor (c) și (d) din propunerea Comisiei, aducând totodată mici modificări, întrucât este 
vorba despre condiții care trebuie să fie satisfăcute în toate cazurile].

Or.fr

Amendamentul 1141
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se presupune că bunurile livrate sunt 
conforme cu contractul în cazul în care 
satisfac următoarele condiții:

2. Un bun est conform cu contractul,

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Amendamentul 1142
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor pe 
care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

(a) să corespundă descrierii furnizate de 
comerciant și să posede calitățile bunurilor 
pe care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

Or.fr

Amendamentul 1143
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor
pe care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

a) dacă corespunde naturii convenite de 
părți și posedă în special calitățile
probelor și modelelor pe care comerciantul 
le-a prezentat consumatorului;

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1144
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera -a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) După caz, bunurile trebuie, în plus:
[Prezentul amendament trebuie să fie introdus înainte de litera (a) din propunerea Comisiei 

pentru a se referi la literele (a) și (b) din acest text].

Or.fr

Justificare

Clarificare privind modul de redactare a literelor (a) și (b): literele (a) și (b) din propunerea 
Comisiei reprezintă condiții care trebuie satisfăcute „după caz” (descriere și mostră sau 
model, precum și scop special).

Amendamentul 1145
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt corespunzătoare scopului special 
pentru care consumatorul le solicită și pe 
care el l-a adus la cunoștința 
comerciantului la încheierea contractului și 
pe care comerciantul l-a acceptat;

(b) să fie corespunzătoare scopului special 
pentru care consumatorul le solicită, adus 
la cunoștința comerciantului la încheierea 
contractului și pe care comerciantul l-a 
acceptat;

Or.fr

Amendamentul 1146
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) sunt corespunzătoare scopului special 
pentru care consumatorul le solicită și pe 
care el l-a adus la cunoștința 
comerciantului la încheierea contractului
și pe care comerciantul l-a acceptat;

b) dacă, în absența unui acord privind 
natura sa, corespunde scopului preconizat 
de către părți la încheierea contractului;
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Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1147
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt corespunzătoare scopurilor 
pentru care bunurile de același tip se 
utilizează în mod normal sau

eliminat

Or.fr

Justificare

Litera (c) susmenționată este modificată și deplasată mai sus [articolul 24 alineatul (2) litera 
(b) nouă]. 

Amendamentul 1148
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal sau

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal și

Or.en
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Amendamentul 1149
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal sau

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal și;

Or.en

Amendamentul 1150
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal sau

(c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal; și

Or.en

Amendamentul 1151
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) sunt corespunzătoare scopurilor pentru 
care bunurile de același tip se utilizează în 
mod normal sau

c) altfel: dacă corespunde scopurilor 
pentru care bunurile de acest tip se 
utilizează în mod normal;

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
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aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1152
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același 
tip și la care consumatorul se poate 
aștepta în mod rezonabil, dată fiind 
natura bunurilor și ținându-se seama de 
orice declarații publice privind 
caracteristicile specifice ale bunurilor 
făcute de comerciant, producător sau
reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

eliminat

Or.fr

Justificare

Litera (d) susmenționată este deplasată mai sus [articolul 24 alineatul (2) litera (c) nouă].

Amendamentul 1153
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip 
și la care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor 
și ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile specifice ale 

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip, 
inclusiv, printre altele, durabilitatea, 
siguranța și disponibilitatea pieselor de 
schimb, la care consumatorul se poate 
aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura 
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bunurilor făcute de comerciant, producător 
sau reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

bunurilor și ținându-se seama de orice 
declarații publice privind caracteristicile 
specifice ale bunurilor făcute de 
comerciant, producător sau reprezentantul 
acestuia, în special prin intermediul 
publicității sau al etichetării.

Or.en

Justificare

În ceea ce privește principiul conformității cu contractul, lista de criterii de neconformitate ar 
trebui să fie consolidată și îmbunătățită. Ar trebui clarificat faptul că, atunci când se 
evaluează dacă bunurile corespund scopurilor normale, se ține seama și de: scop, aspect și 
finisaj, lipsa defectelor minore și durabilitatea produsului.

Amendamentul 1154
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip 
și la care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor 
și ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile specifice ale 
bunurilor făcute de comerciant, producător 
sau reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip
–inclusiv chestiunile legate de utilizarea 
prevăzută a bunului, aspectul și finisajul 
acestuia, lipsa defectelor minore și durata 
de viață a produsului, disponibilitatea 
serviciilor post-vânzare și a pieselor de 
schimb, conformitatea cu cerințele legale 
privind siguranța bunurilor – și la care 
consumatorul se poate aștepta în mod 
rezonabil, dată fiind natura bunurilor și 
ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile specifice ale 
bunurilor făcute de comerciant, producător 
sau reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

Or.en
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Amendamentul 1155
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip 
și la care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor 
și ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile specifice ale 
bunurilor făcute de comerciant, producător 
sau reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

(d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip
–inclusiv chestiunile legate de scop, 
aspect și finisaj, lipsa defectelor minore și 
durabilitatea produsului, disponibilitatea 
serviciilor post-vânzare și a pieselor de 
schimb, conformitatea cu cerințele legale 
privind siguranța bunurilor – și la care 
consumatorul se poate aștepta în mod 
rezonabil, dată fiind natura bunurilor și 
ținându-se seama de orice declarații 
publice privind caracteristicile specifice ale 
bunurilor făcute de comerciant, producător 
sau reprezentantul acestuia, în special prin 
intermediul publicității sau al etichetării.

Or.en

Justificare

Acest amendament încearcă să ofere orientări privind modul în care comercianții și 
consumatorii ar trebui să determine dacă bunurile prezintă calitatea și performanța dorite. 
Așa cum este redactată în acest moment, propunerea Comisiei este prea vagă și riscă să 
provoace discuții inutile în legătură cu înțelesul  său, conducând la costuri suplimentare 
pentru întreprinderi și fiind în detrimentul potențialilor clienți.

Amendamentul 1156
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) prezintă calitatea și performanța care 
sunt normale pentru bunurile de același tip 
și la care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, dată fiind natura 
bunurilor și ținându-se seama de orice 

d) în rest: dacă prezintă acele 
caracteristici care sunt normale pentru 
bunurile de acest tip și la care 
consumatorul se poate aștepta după 
declarațiile publice privind caracteristicile 
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declarații publice privind caracteristicile 
specifice ale bunurilor făcute de 
comerciant, producător sau reprezentantul 
acestuia, în special prin intermediul 
publicității sau al etichetării.

specifice ale bunului respectiv făcute de 
comerciant, producător sau reprezentantul 
acestuia, în special prin intermediul 
publicității sau al etichetării, cu excepția 
cazurilor când comerciantul nu cunoștea 
declarația în cauză și nici nu era obligat 
să o cunoască, aceasta fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului sau nu 
ar fi putut să influențeze decizia de 
cumpărare.

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) au fost ambalate astfel încât să se 
evite deteriorarea bunurilor.

Or.pl

Justificare

Ambalarea adecvată a bunurilor (în special a bunurilor fragile) reduce la minimum 
posibilitatea deteriorării lor în timpul transportului. Armonizare completă.
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Amendamentul 1158
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 24 – alineatul 2 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) au fost ambalate în mod adecvat, 
încât să se evite posibilitatea deteriorării 
lor.

Or.pl

Justificare

Ambalarea adecvată, foarte importantă în timpul transportului bunurilor, ar trebui inclusă 
printre factorii pe baza cărora se presupune conformitatea cu contractul.

Amendamentul 1159
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se consideră a fi o neconformitate 
în sensul prezentului articol în cazul în 
care, la încheierea contractului, 
consumatorul cunoștea sau nu putea, în 
mod rezonabil, să nu cunoască 
neconformitatea sau în cazul în care 
neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

eliminat

Or.de

Justificare

Pentru sistematizare, prezentul alineat a fost mutat de la articolul 24 alineatul (3) la un 
articolul propriu.
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Amendamentul 1160
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, să 
nu cunoască neconformitatea sau în cazul 
în care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

3. Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil și 
nedând dovadă de o neglijență gravă, să 
nu cunoască neconformitatea sau în cazul 
în care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

Or.de

Amendamentul 1161
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, să 
nu cunoască neconformitatea sau în cazul 
în care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en

Amendamentul 1162
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Nu se consideră a fi o neconformitate în (Nu privește versiunea în limba română.)
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sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, să 
nu cunoască neconformitatea sau în cazul 
în care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

Or.en

Amendamentul 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, 
să nu cunoască neconformitatea sau în 
cazul în care neconformitatea își are 
originea în materialele furnizate de 
consumator.

(3) Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea neconformitatea sau în cazul în 
care neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

Or.el

Amendamentul 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea sau nu putea, în mod rezonabil, 
să nu cunoască neconformitatea sau în 
cazul în care neconformitatea își are 
originea în materialele furnizate de 
consumator.

(3) Nu se consideră a fi o neconformitate în 
sensul prezentului articol în cazul în care, 
la încheierea contractului, consumatorul 
cunoștea neconformitatea.

Or.el
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Amendamentul 1165
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comerciantul nu este obligat să 
respecte declarațiile publice menționate la 
alineatul (2) litera (d) în cazul în care 
demonstrează existența uneia dintre 
următoarele situații:

eliminat

a) nu cunoștea sau nu ar fi putut, în mod 
rezonabil, să cunoască declarația în 
cauză;
b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului;
c) decizia de achiziționare a bunurilor nu 
ar fi putut fi influențată de declarație.

Or.de

Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1166
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului;

(b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului, prin 
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aceleași mijloace și în timp util înainte;

Or.en

Justificare

Excepția răspunderii comerciantului din cadrul propunerii în cazul declarațiilor publice este 
prea largă, de exemplu în cazul în care declarația inițială a publicității de televiziune a 
producătorului a fost rectificată cu o zi înainte într-un mic anunț publicat într-un ziar.

Amendamentul 1167
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului;

(b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului, prin 
același mijloc de comunicare;

Or.en

Amendamentul 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului;

b) declarația în cauză fusese rectificată 
înainte de încheierea contractului într-un 
mod echivalent sau cel puțin într-un mod 
evident în cadrul documentului 
contractual;

Or.de
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Amendamentul 1169
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) decizia de achiziționare a bunurilor nu 
ar fi putut fi influențată de declarație.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1170
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Orice neconformitate datorată unei 
instalări incorecte a bunurilor se 
consideră echivalentă unei neconformități 
a bunurilor, în cazul în care instalarea 
face parte din contractul de vânzare a 
bunurilor și bunurile au fost instalate de 
comerciant sau sub responsabilitatea sa. 
Această dispoziție se aplică, de asemenea, 
în cazul în care bunurile, destinate a fi 
instalate de consumator, sunt instalate de 
acesta și instalarea incorectă se datorează 
unei erori din instrucțiunile de instalare.

eliminat

Or.de

Justificare

Pentru sistematizare, prezentul alineat ar trebui mutat la un articolul propriu (articolul 24a 
(nou)) al aceleași autoare.

Amendamentul 1171
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 



PE452.545v01-00 22/227 AM\836859RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice neconformitate datorată unei 
instalări incorecte a bunurilor se 
consideră echivalentă unei neconformități 
a bunurilor, în cazul în care instalarea 
face parte din contractul de vânzare a 
bunurilor și bunurile au fost instalate de 
comerciant sau sub responsabilitatea sa.
Această dispoziție se aplică, de asemenea, 
în cazul în care bunurile, destinate a fi 
instalate de consumator, sunt instalate de 
acesta și instalarea incorectă se datorează 
unei erori din instrucțiunile de instalare.

(5) Comerciantul este răspunzător pentru 
neconformitățile care rezultă din 
ambalare, din instrucțiunile de montaj și 
din instalare, în cazul în care aceasta 
reprezintă obligația sa în conformitate cu 
contractul.

Or.fr

Amendamentul 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1173
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele stabilite la 
alineatele (1) și (2), inclusiv dispoziții mai 
mult sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a
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consumatorilor.

Or.fr

Amendamentul 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) 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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1175
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Neconformitatea
Bunul livrat nu este conform cu 
contractul nici în cazul în care:
a) instalarea făcea parte din contractul de 
vânzare și aceasta a fost realizată în mod 
incorect de către comerciant sau sub 
responsabilitatea sa;
b) bunul destinat a fi instalat de 
consumator este instalat de acesta și 
instalarea incorectă se datorează unei 
erori din instrucțiunile de instalare;
c) s-a livrat un alt bun decât cel datorat 
sau o cantitate prea mică.

Or.de
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Justificare

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Amendamentul 1176
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi juridice – Responsabilitate 
pentru neconformitate

eliminat

Comerciantul este răspunzător față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.

Or.de

Amendamentul 1177
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi juridice – Responsabilitate
pentru neconformitate

Absența drepturilor juridice când 
consumatorul are cunoștință de
neconformitate

Or.de

Justificare

Cunoașterea de către consumator a neconformității nu exclude prezența acesteia. De aceea, 
dispoziția de la articolul 24 alineatul (3) a fost mutată la articolul 25.
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Amendamentul 1178
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul este răspunzător față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.

eliminat

Or.de

Justificare

Acest text ar trebui mutat la articolul 26 pentru a clarifica faptul că se referă doar la 
măsurile speciale menționate la articolul 26 și nu implică responsabilitate totală.

Amendamentul 1179
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul este răspunzător față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.

Consumatorul nu poate invoca o 
neconformitate a bunului dacă la 
încheierea contractului avea cunoștință 
de aceasta sau aceasta i-a rămas 
necunoscută în urma unei neglijențe 
grave, iar comerciantul nu a ascuns 
deficiența în mod fraudulos, sau dacă 
neconformitatea își are originea în 
materialele furnizate de consumator.

Or.de

Justificare

Cunoașterea de către consumator a neconformității nu exclude prezența acesteia. De aceea,
dispoziția de la articolul 24 alineatul (3) a fost mutată la articolul 25.
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Amendamentul 1180
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul este răspunzător față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.

Comerciantul și producătorul sunt 
răspunzători în mod egal față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului.

Or.en

Amendamentul 1181
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Dreptul la căi de atac

1. În cazul în care s-a stabilit că 
vânzătorul final este responsabil față de 
consumator pentru o neconformitate ca 
urmare a unei acțiuni sau omisiuni a 
producătorului, a unui vânzător anterior 
din cadrul aceluiași lanț contractual sau a 
unei alte persoane intermediare, 
vânzătorul final are dreptul de a solicita 
despăgubiri de la persoanele responsabile 
din relațiile lor contractuale.
2. Persoana sau persoanele responsabile 
de la care vânzătorul final poate solicita 
despăgubiri, precum și procedura care 
trebuie urmată și modalitățile disponibile 
sunt stabilite în legislația națională, astfel 
încât să garanteze eficacitatea dreptului 
respectiv.
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3. O persoană considerată responsabilă în 
sensul alineatului anterior trebuie să 
dovedească că nu este responsabilă pentru 
neconformitate sau că remedierea oferită 
de vânzătorul final consumatorului nu 
era de fapt datorată.

Or.it

Amendamentul 1182
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 25b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25b

Răspunderea juridică directă a 
producătorului

Statele membre, respectând principiul 
libertății de a încheia contracte și celelalte 
dispoziții de drept intern care 
reglementează relațiile dintre vânzător 
sau orice alt intermediar și consumator, 
stabilesc tipuri de răspundere juridică 
directă pentru primul responsabil din 
lanțul de distribuție pentru orice 
neconformitate pentru care acesta din 
urmă este răspunzător.

Or.it

Amendamentul 1183
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri în caz de neconformitate eliminat
1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
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conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde: 
a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,
b) reducerea prețului,
c) anularea contractului.
2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.
3. În cazul în care comerciantul a 
demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat, consumatorul poate 
opta pentru o reducere a prețului sau 
pentru anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța
neconformității. Consumatorul nu are 
dreptul de a cere anularea contractului în 
cazul în care neconformitatea este 
minoră.
4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații: 
a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității; 
b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen 
rezonabil;
c) comerciantul a încercat să remedieze 
neconformitatea, cauzând un 
inconvenient major pentru consumator;
d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.
5. Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 
neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor sau scopul 
pentru care consumatorul a achiziționat 
bunurile, astfel cum se prevede la 
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articolul 24 alineatul (2) litera (b).

Or.de

Amendamentul 1184
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri în caz de neconformitate Drepturi juridice în caz de neconformitate

Or.de

Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).

Amendamentul 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde:

eliminat

a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,
b) reducerea prețului,
c) anularea contractului.

Or.fr
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Amendamentul 1186
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde:

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorii au 
dreptul să aleagă între următoarele 
acțiuni de remediere:

Or.en

Amendamentul 1187
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde:

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul are 
dreptul să aleagă între următoarele 
acțiuni de remediere:

Or.en

Amendamentul 1188
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde:

(1) În cazul neconformității bunurilor, 
consumatorul poate recurge, în 
conformitate cu alineatele (2)-(5), la una 
dintre următoarele măsuri:

Or.fr
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Justificare

Suprimarea principiului ierarhiei căilor de atac.

Amendamentul 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde:

(1) În cazul neconformității bunurilor, 
consumatorul poate pretinde, în 
conformitate cu alineatele (2)-(5),
următoarele:
(a) repararea bunurilor,
(b) înlocuirea bunurilor,
(c) reducerea prețului,

(d) anularea contractului.

Consumatorul nu are totuși dreptul de a 
cere anularea contractului în cazul în 
care neconformitatea este minoră.

Or.fr

Justificare

Se suprimă ierarhia căilor de atac pentru a garanta faptul că consumatorul poate să aleagă 
măsura cea mai adecvată ținând seama de circumstanțe. Imposibilitatea de a anula 
contractul în cazul unei neconformități minore asigură totuși echilibrul părții dispozitive.

Amendamentul 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 

(1) În conformitate cu condițiile prevăzute
la alineatele (2)-(5), în cazul în care 
bunurile nu sunt conforme contractului, 
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pretinde: consumatorul poate pretinde:

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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1191
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde:

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde, la alegere:

Or.fr

Justificare

Alegerea căii de atac trebuie să revină consumatorului.

Amendamentul 1192
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul
poate pretinde:

1. Dacă bunul livrat nu este conform 
contractului în momentul în care riscul 
este transferat consumatorului, 
consumatorul are drepturi juridice în 
conformitate cu dispozițiile următoare:

Or.de
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Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).

Amendamentul 1193
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde:

1. Comerciantul este răspunzător față de 
consumator pentru orice neconformitate 
existentă în momentul în care riscul este 
transferat consumatorului. Astfel cum se 
prevede la alineatele (2)-(5), în cazul în 
care bunurile nu sunt conforme 
contractului, consumatorul poate pretinde:

Or.de

Amendamentul 1194
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde:

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorii au 
dreptul să aleagă între următoarele 
acțiuni de remediere:

Or.en

Amendamentul 1195
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde:

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde, la alegere:

Or.en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să introducă dreptul de refuz, permițând consumatorilor să 
obțină o rambursare atunci când au achiziționat un bun cu defecte.

Amendamentul 1196
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde:

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
pretinde, la alegere:

Or.pl

Justificare

Consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a alege forma acțiunii de remediere. 

Amendamentul 1197
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 

1. În cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul poate 
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pretinde: pretinde remedierea neconformității prin:

Or.en

Amendamentul 1198
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,

eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.

Amendamentul 1199
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,

eliminat

Or.de

Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).
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Amendamentul 1200
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin
reparare sau înlocuire,

(a) reparare

Or.en

Amendamentul 1201
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin
reparare sau înlocuire,

(a) reparare,

Or.en

Amendamentul 1202
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,

(a) repararea bunului,

Or.fr

Amendamentul 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) remedierea neconformității prin reparare
sau înlocuire,

a) remedierea neconformității prin 
reparare,

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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1204
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,

(a) reparare,

Or.en

Amendamentul 1205
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) remedierea neconformității prin
reparare sau înlocuire,

(a) reparare sau înlocuire;

Or.en

Amendamentul 1206
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) înlocuire

Or.en

Amendamentul 1207
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) înlocuire,

Or.en

Amendamentul 1208
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) înlocuirea bunului,

Or.fr

Amendamentul 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

aa) remedierea neconformității prin 
înlocuire,
Atunci când este necesar să se asigure un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot 
menține sau introduce în legislația lor 
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internă dispoziții diferite de cele prevăzute 
la prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1210
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.

Amendamentul 1211
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) reducerea prețului, eliminat

Or.de

Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).
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Amendamentul 1212
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, (Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en

Amendamentul 1213
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, (Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en

Amendamentul 1214
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, (Nu privește versiunea în limba română.)

Or.fr

Amendamentul 1215
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, (Nu privește versiunea în limba română.)
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Or.en

Amendamentul 1216
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea prețului, (b) reducerea prețului;

Or.en

Amendamentul 1217
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) înlocuire,

Or.en

Amendamentul 1218
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.
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Amendamentul 1219
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) anularea contractului. eliminat

Or.de

Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).

Amendamentul 1220
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. (c) anularea contractului. Contractul este 
anulat fără întârziere și în termen de 
maximum 30 de zile de la solicitarea 
consumatorului de a anula contractul.

Or.en

Amendamentul 1221
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. (c) retragerea din contract în termen de 
treizeci de zile de la data primirii 
bunurilor. Consumatorul are în mod legal 
dreptul să se retragă din contract în 
cazurile de contract mixt, exceptând cazul 
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în care prestarea serviciilor constituie 
partea principală a contractului.

Or.en

Amendamentul 1222
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. (Nu privește versiunea în limba română.)

Or.fr

Amendamentul 1223
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. (c) anularea contractului în termen de 
treizeci de zile de la data primirii 
bunurilor.

Or.en

Amendamentul 1224
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anularea contractului. (c) rezilierea contractului și obținerea în 
integralitate a prețului plătit.

Or.en
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Amendamentul 1225
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care este vorba despre un 
contract mixt, consumatorul poate 
pretinde anularea întregului contract, 
exceptând cazul în care prestarea 
serviciilor constituie partea predominantă 
a contractului.

Or.en

Amendamentul 1226
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

cb) în ceea ce privește serviciile digitale, 
atunci când probleme tehnice ar cauza 
întârzierea descărcării sau nelivrarea 
într-un termen rezonabil sau ar împiedica 
descărcarea, consumatorul are dreptul la 
înlocuirea sau rambursarea conținutului 
digital;

Or.de

Amendamentul 1227
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Despăgubiri

Or.de
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Justificare

Dacă remedierea a eșuat, a fost refuzată sau nu este necesară, consumatorul are dreptul în al 
doilea rând ca comerciantul să îi ofere o reducere a prețului, anularea contractului sau 
despăgubiri.

Amendamentul 1228
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Consumatorul nu are totuși dreptul 
de a cere anularea contractului în cazul 
în care neconformitatea este minoră.

Or.fr

Amendamentul 1229
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 26 - alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. În ceea ce privește bunurile digitale, 
atunci când anumite probleme tehnice pot 
cauza întârzierea descărcării, 
imposibilitatea descărcării într-o perioadă 
rezonabilă sau obstacole în calea 
descărcării, consumatorul poate pretinde 
înlocuirea sau rambursarea conținutului 
digital.

Or.en

Amendamentul 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. În ceea ce privește serviciile digitale, 
atunci când anumite probleme tehnice pot 
cauza întârzierea descărcării, 
imposibilitatea descărcării într-o perioadă 
rezonabilă sau obstacole în calea 
descărcării, consumatorul poate pretinde 
înlocuirea sau rambursarea conținutului 
digital.

Or.en

Justificare

Armonizare completă.

Amendamentul 1231
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. În ceea ce privește serviciile digitale, 
atunci când anumite probleme tehnice pot 
cauza întârzierea descărcării, 
imposibilitatea descărcării într-o perioadă 
rezonabilă de timp sau obstacole în calea 
descărcării, consumatorul poate pretinde 
înlocuirea sau rambursarea prețului plătit 
pentru conținutul digital.

Or.en

Amendamentul 1232
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1233
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.fr

Amendamentul 1234
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1235
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.fr

Justificare

Alegerea modalității de despăgubire trebuie să îi revină consumatorului și nu comerciantului.

Amendamentul 1236
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.
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Amendamentul 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegerea 
consumatorului, fie prin reparare, fie prin 
înlocuire.

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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

(2) Comerciantul își îndeplinește 
obligațiile privind neconformitatea, la
alegerea consumatorului, cu condiția ca 
aceasta să fie fezabilă și să nu implice 
costuri disproporționate pentru 
comerciant.

Or.el

Amendamentul 1240
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

2. Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegerea 
consumatorului, fie prin reparare, fie prin 
înlocuire. În termen de treizeci de zile de 
la data la care riscul este transferat către 
consumator, acesta din urmă poate în 
schimb să rezilieze contractul și să obțină 
o rambursare integrală, cu excepția 
cazului în care ne conformitatea este 
minoră. Termenul de treizeci de zile este 
redus în cazurile în care:
(a) bunurile sunt perisabile; sau
(b) consumatorul ar fi trebui să descopere 
neconformitatea înainte să efectueze un 
act incompatibil cu returnarea bunurilor.

Or.en

Amendamentul 1241
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – liniuța 1 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- În ceea ce privește serviciile digitale, 
comerciantul remediază neconformitatea, 
la alegere, fie prin reparare, fie prin 
înlocuire.

Or.de

Amendamentul 1242
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care consumatorul este de 



AM\836859RO.doc 51/227 PE452.545v01-00

RO

acord ca neconformitatea să fie remediată 
prin reparare sau înlocuire, perioada 
menționată la alineatul (2) se suspendă 
până la finalizarea completă a reparației 
sau până la constatarea faptului că 
aceasta nu se poate realiza sau până când 
consumatorul a intrat efectiv în posesia 
bunului de înlocuire.

Or.en

Amendamentul 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a 
demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat, consumatorul poate 
opta pentru o reducere a prețului sau 
pentru anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.
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Amendamentul 1244
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului, pentru 
anularea contractului sau pentru 
despăgubiri. Efortul comerciantului este 
disproporționat în cazul în care îi impune 
costuri excesive în comparație cu reducerea 
prețului sau anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

Or.de

(a se vedea articolul 26 alineatul (1))

Amendamentul 1245
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 

În cazul în care consumatorul optează 
pentru repararea sau înlocuirea 
bunurilor, comerciantul trebuie să se 
conformeze în cel mai scurt timp, cu 
excepția cazului în care acesta a 
demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
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neconformități și importanța 
neconformității.

anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Or.fr

Amendamentul 1246
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

Consumatorul nu are dreptul la 
remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire în cazul în care comerciantul 
a demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu oricare altă modalitate de 
remediere aflată la dispoziția 
consumatorului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Or.en

Justificare

Încrederea consumatorilor va fi câștigată dacă li se permite să aleagă între reparare, 
înlocuire, reziliere și reducerea prețului, exceptând cazul în care acest lucru presupune un 
efort disproporționat pentru comerciant.

Amendamentul 1247
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Consumatorul nu are dreptul să pretindă 
remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire în cazul în care comerciantul 
a demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Or.en

Amendamentul 1248
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Consumatorul nu poate pretinde 
repararea sau înlocuirea bunului în cazul 
în care comerciantul a demonstrat că 
remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat. Efortul comerciantului 
este disproporționat în cazul în care îi 
impune costuri excesive în comparație cu 
reducerea prețului sau anularea 
contractului, luând în considerare valoarea 
bunurilor în absența unei neconformități și 
importanța neconformității.

Or.fr
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Amendamentul 1249
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a 
demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat, consumatorul poate 
opta pentru o reducere a prețului sau 
pentru anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

O măsură este considerată a fi 
disproporționată dacă ar cauza 
comerciantului costuri care,

a) având în vedere valoarea pe care ar 
avea-o bunul dacă nu ar fi existat 
neconformitatea,
a) ținând seama de însemnătatea 
neconformității și
b) analizând dacă s-ar putea recurge la 
vreo altă opțiune de remediere fără a 
cauza inconveniente majore pentru 
consumator,
ar fi nerezonabile în comparație cu vreo 
altă opțiune de remediere vizată.
Repararea sau înlocuirea trebuie 
efectuată într-un termen rezonabil și fără 
inconveniente majore pentru consumator.

Or.de

Justificare

Armonizare cu Directiva privind vânzarea de bunuri de consum, la care economia și 
consumatorii au trebuit să se adapteze nu cu mulți ani în urmă. Ar trebui să se poată examina 
dacă un remediu este disproporționat și comparând costurile de reparare și cele de anulare a 
contractului. Altfel, nu se realizează un echilibru adecvat între interesele consumatorului și 
cele ale comerciantului.
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Amendamentul 1250
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire este ilicită, imposibilă sau că 
i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta 
pentru o reducere a prețului sau pentru 
anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

Consumatorul nu are dreptul la 
remedierea neconformității prin reparare 
sau înlocuire în cazul în care comerciantul 
a demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu oricare altă modalitate de 
remediere aflată la dispoziția 
consumatorului, luând în considerare 
valoarea bunurilor în absența unei 
neconformități și importanța 
neconformității.

Or.en

Amendamentul 1251
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul a demonstrat 
că remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat, consumatorul poate 
opta pentru o reducere a prețului sau 
pentru anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 

În cazul în care consumatorul a optat 
pentru remedierea prin reparare sau 
înlocuire, iar comerciantul a demonstrat că 
remedierea neconformității pentru care a 
optat consumatorul este ilicită, imposibilă 
sau că i-ar impune acestuia un efort 
disproporționat, consumatorului i se oferă 
una dintre celelalte două modalități de 
remediere.
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considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

Or.en

Amendamentul 1252
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efortul comerciantului este 
disproporționat dacă îi impune costuri 
excesive în comparație cu cealaltă 
modalitate de remediere, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

Or.en

Amendamentul 1253
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care ambele modalități de 
remediere sunt ilicite, imposibile sau i-ar 
impune comerciantului un efort 
disproporționat, consumatorul poate opta  
liber pentru reducerea prețului sau 
rezilierea contractului.

Or.en



PE452.545v01-00 58/227 AM\836859RO.doc

RO

Amendamentul 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care 
neconformitatea este minoră.

eliminat

Or.fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (1) prin care se suprimă ierarhia căilor de 
atac.

Amendamentul 1255
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care 
neconformitatea este minoră.

eliminat

Or.fr

Justificare

Această dispoziție este deja prevăzută la articolul 26 alineatul (1) al doilea paragraf.

Amendamentul 1256
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care 
neconformitatea este minoră.

eliminat

Or.en

Justificare

Dificultățile privind definirea termenului „minor” ar conduce la proceduri judiciare și la 
jurisprudență subsecventă.

Amendamentul 1257
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care
neconformitatea este minoră.

Consumatorul are dreptul de a cere 
anularea contractului, exceptând cazul în 
care comerciantul poate dovedi că
neconformitatea este minoră.

Or.en

Amendamentul 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul nu are dreptul de a cere 
anularea contractului în cazul în care 
neconformitatea este minoră.

Consumatorul are dreptul de a cere 
anularea contractului, cu excepția cazului
în care neconformitatea este minoră și nu 
afectează funcționarea bunului, siguranța 
sau prezentarea acestuia. În cazul în care 
comerciantul refuză să anuleze 
contractul, acestuia îi revine sarcina 
probei.
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Or.el

Amendamentul 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care consumatorul 
optează pentru reparare, înlocuire sau 
reducerea prețului, iar această alegere se 
dovedește imposibilă, ilicită sau îi impune 
comerciantului un efort disproporționat, 
comerciantul îi poate impune 
consumatorului remedierea 
neconformității prin reparare sau 
înlocuire, în conformitate cu alegerea 
inițială a consumatorului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu repararea sau înlocuirea, 
luând în considerare valoarea bunurilor 
în absența unei neconformități și 
importanța neconformității.

Or.fr

Justificare

Se asigură astfel coerența modului de redactare a acestui alineat cu cel al alineatelor (1) și 
(2).

Amendamentul 1260
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 

eliminat
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următoarele situații:
(a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;
(b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen 
rezonabil;
(c) comerciantul a încercat să remedieze 
neconformitatea, cauzând un 
inconvenient major pentru consumator;
(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

Or.fr

[A se vedea amendamentul domnului Hoang Ngoc referitor la articolul 26 alineatul (1) 
partea introductivă și la articolul 26 alineatul (2).]

Justificare

Alegerea căii de atac trebuie să revină consumatorului în toate cazurile, nu numai în cazurile 
enumerate în prezentul alineat.

Amendamentul 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

eliminat

a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;
b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen 
rezonabil;
c) comerciantul a încercat să remedieze 
neconformitatea, cauzând un 
inconvenient major pentru consumator;
d) același defect a reapărut de mai multe 
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ori într-o perioadă scurtă de timp.

Or.el

Amendamentul 1262
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Cu excepția alineatului (1) litera (e),
consumatorul poate recurge la orice măsură 
disponibilă în temeiul alineatului (1), în 
cazul existenței uneia dintre următoarele 
situații:

Or.en

Amendamentul 1263
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(d), consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

Or.en

Amendamentul 1264
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul poate recurge la orice (4) Atunci când măsura aleasă este 
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măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

repararea sau înlocuirea, consumatorul 
poate totuși recurge la anularea 
contractului sau la reducerea prețului în 
cazul existenței uneia dintre următoarele 
situații:

Or.fr

Amendamentul 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

(4) În cazul în care consumatorul alege 
repararea sau înlocuirea bunului sau 
acest lucru este impus de comerciant,
consumatorul poate totuși recurge la 
anularea contractului sau la reducerea 
prețului, în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

Or.fr

Justificare

Prin acest amendament paragraful introductiv devine mai explicit.

Amendamentul 1266
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Fără a aduce atingere alineatului (5b),
consumatorul poate solicita o reducere 
corespunzătoare a prețului sau anularea 
contractului de vânzare, în cazul existenței 
uneia dintre următoarele situații:

Or.de
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Justificare

Ierarhia drepturilor juridice trebuie menținută. Armonizare cu Directiva privind vânzarea de 
bunuri de consum, la care economia și consumatorii au trebuit să se adapteze nu cu mulți ani 
în urmă.

Amendamentul 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Fără a aduce atingere alineatului (5b),
consumatorul poate solicita o reducere 
corespunzătoare a prețului sau anularea 
contractului de vânzare, în cazul existenței 
uneia dintre următoarele situații:

a) consumatorul nu are dreptul la 
repararea sau înlocuirea bunului;
aa) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;
b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen 
rezonabil;
c) comerciantul a remediat 
neconformitatea, cauzând un 
inconvenient major pentru consumator;
d) în urma reparației, același defect a 
reapărut de mai multe ori într-o perioadă 
scurtă de timp.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 141.
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Amendamentul 1268
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. În cazul în care consumatorul poate să 
solicite repararea bunului, iar termenul 
impus comerciantului în acest sens a 
expirat fără rezultat, consumatorul poate
să se ocupe singur de reparare și să 
solicite rambursarea cheltuielilor 
necesare de către comerciant. Stabilirea 
unui termen nu este necesară dacă 
comerciantul a refuzat repararea sau 
dacă, ținându-se seama de interesele 
ambelor părți, circumstanțe deosebite 
justifică acțiunea imediată pe cont 
propriu a consumatorului.

Or.de

Justificare

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her.
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3).
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

Amendamentul 1269
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Fără a aduce atingere alineatului (1) 
litera (d), consumatorul poate recurge la 
orice măsură disponibilă în temeiul 
alineatului (1), în cazul existenței uneia 
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dintre următoarele situații:

Or.en

Amendamentul 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Consumatorul poate solicita o reducere 
rezonabilă a prețului sau anularea 
contractului, în cazul existenței uneia 
dintre următoarele situații:

Or.en

Amendamentul 1271
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului 
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

4. Fără a aduce atingere alineatului (5) 
litera (b), consumatorul poate solicita o 
reducere rezonabilă a prețului sau 
anularea contractului, în cazul existenței 
uneia dintre următoarele situații:

(a) consumatorul nu are dreptul la 
repararea sau la înlocuirea bunului; sau

Or.en

Amendamentul 1272
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;

eliminat

Or.de

Justificare

În urma modificărilor aduse de autoare articolului 26.

Amendamentul 1273
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;

a) consumatorul nu are dreptul la 
repararea sau înlocuirea bunului;

Or.de

Justificare

Armonizare cu Directiva privind vânzarea de bunuri de consum, la care economia și 
consumatorii au trebuit să se adapteze nu cu mulți ani în urmă.

Amendamentul 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;

(a) consumatorul nu are dreptul la 
repararea sau la înlocuirea bunului; sau

Or.en
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Amendamentul 1275
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comerciantul a refuzat implicit sau 
explicit remedierea neconformității;

(a) comerciantul a refuzat în mod expres 
sau printr-o atitudine concludentă
remedierea neconformității;

Or.en

Amendamentul 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) comerciantul a refuzat remedierea 
neconformității;

Or.en

Amendamentul 1277
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen 
rezonabil;

eliminat

Or.de

Justificare

În urma modificărilor aduse de autoare articolului 26.
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Amendamentul 1278
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen rezonabil;

(b) comerciantul nu a remediat sau, potrivit 
unor circumstanțe obiective, probabil nu 
va reuși să remedieze neconformitatea într-
un termen rezonabil;

Or.en

Amendamentul 1279
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) comerciantul a încercat să remedieze 
neconformitatea, cauzând un 
inconvenient major pentru consumator;

eliminat

Or.de

Justificare

În urma modificărilor aduse de autoare articolului 26.

Amendamentul 1280
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) comerciantul a încercat să remedieze 
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

c) repararea și înlocuirea ar fi asociate cu
un inconvenient major pentru consumator;
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Or.de

Justificare

Propunerea Comisiei ar însemna că, deși neconformitatea a fost remediată, consumatorul are 
totuși, în plus, dreptul la reducerea prețului/anularea contractului. Acest lucru ar introduce 
un element punitiv, nepotrivit în domeniul drepturilor juridice.

Amendamentul 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comerciantul a încercat să remedieze
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

(c) comerciantul a remediat
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

Or.en

Amendamentul 1282
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comerciantul a încercat să remedieze
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

(c) comerciantul a remediat
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

Or.en

Amendamentul 1283
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comerciantul a încercat să remedieze (c) comerciantul a remediat
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neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator sau, dacă 
comerciantul, din motive obiective, nu va 
putea să remedieze neconformitatea fără 
să cauzeze un inconvenient major pentru 
consumator;

Or.en

Amendamentul 1284
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

eliminat

Or.de

Justificare

În urma modificărilor aduse de autoare articolului 26.

Amendamentul 1285
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect sau alt defect a reapărut
după ce bunul a fost reparat sau înlocuit.

Or.en

Amendamentul 1286
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect a reapărut sau a apărut 
unul nou după ce bunul a fost reparat sau 
înlocuit o dată.

Or.en

Amendamentul 1287
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect a reapărut sau un nou 
defect a apărut după ce bunul a fost 
reparat sau înlocuit prima dată.

Or.fr

Amendamentul 1288
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect sau un defect similar a
apărut după ce bunul a fost reparat sau 
înlocuit.

Or.en

Amendamentul 1289
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp și 
comerciantul a efectuat deja cel puțin 
două încercări de reparare.

Or.de

Amendamentul 1290
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect sau un altul a reapărut 
într-o perioadă scurtă de timp după ce 
bunul a fost reparat sau înlocuit prima 
dată.

Or.en

Amendamentul 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect a reapărut de două ori.

Or.en

Amendamentul 1292
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) același defect a reapărut de mai mult de 
două ori într-o perioadă scurtă de timp.

Or.en

Amendamentul 1293
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

(d) defectul apare într-o perioadă scurtă de 
timp după ce a fost reparat;

Or.en

Amendamentul 1294
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consumatorul are motive să creadă 
că bunurile sunt periculoase.

Or.en

Amendamentul 1295
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 

eliminat



AM\836859RO.doc 75/227 PE452.545v01-00

RO

neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor sau scopul 
pentru care consumatorul a achiziționat 
bunurile, astfel cum se prevede la 
articolul 24 alineatul (2) litera (b).

Or.fr

[A se vedea amendamentului domnului Hoang Ngoc la articolul 26 alineatul (4)].

Amendamentul 1296
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 
neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor sau scopul 
pentru care consumatorul a achiziționat 
bunurile, astfel cum se prevede la 
articolul 24 alineatul (2) litera (b).

eliminat

Or.fr

Justificare

Se asigură astfel coerența cu restul articolului modificat.

Amendamentul 1297
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 
neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor sau scopul 

5. Dacă remedierea este imposibilă sau 
nerezonabilă sau nu are loc într-un 
termen adecvat, consumatorul poate 
solicita reducerea prețului în mod 
corespunzător sau anularea contractului. 
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pentru care consumatorul a achiziționat 
bunurile, astfel cum se prevede la 
articolul 24 alineatul (2) litera (b).

În cazul unei neconformități minore nu 
există un drept de retragere.

Or.de

Justificare

Dispoziția centrală a capitolului stabilește o ierarhie a drepturilor juridice. În caz de 
neconformitate a bunului, consumatorul poate solicita în primul rând remedierea acesteia 
(prin reparare sau înlocuire), cu respectarea criteriului proporționalității (alineatul (3)).
Dacă neconformitatea nu se poate remedia, consumatorul ar trebui să poată beneficia de 
reducerea prețului sau de anularea contractului (alineatul (5)).

Amendamentul 1298
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții naționale care permit 
consumatorilor, în cazul unei 
neconformități, să aleagă una dintre 
măsurile menționate la alineatul (1), 
pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or.fr

Amendamentul 1299
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
permit consumatorilor, în cazul unei 
neconformități, să aleagă liber una dintre 
opțiunile menționate la alineatul (1), 
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pentru a oferi consumatorilor un nivel 
mai ridicat de protecție. Dispozițiile legale 
naționale trebuie totuși să fie compatibile 
cu Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și, în special, să nu contravină 
realizării obiectivului directivei, și anume 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
interne și evitarea denaturării concurenței 
în Uniune. În acest sens, dispozițiile 
legale naționale trebuie să fie adecvate 
scopului lor și proporționale.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 144.

Amendamentul 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) 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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1301
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
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conferă consumatorilor, în cazul unei 
neconformități, dreptul de a dispune de 
un scurt interval pentru a rezilia 
contractul și a obține o rambursare 
integrală sau de a alege liber între 
modalitățile de remediere menționate la 
alineatul (1), pentru a oferi 
consumatorilor un nivel mai ridicat de 
protecție.

Or.en

Amendamentul 1302
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costuri și despăgubiri eliminat
1. Consumatorul poate pretinde 
remedierea gratuită a neconformității.
2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

Or.de

Justificare

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.
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Amendamentul 1303
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul poate pretinde 
remedierea gratuită a neconformității.

(1) Consumatorul poate pretinde 
remedierea gratuită a neconformității.

Comerciantul, care este vânzătorul final, 
trebuie să ramburseze consumatorului 
costul remedierii neconformității, dacă 
această remediere a fost realizată de un 
comerciant competent din punct de vedere 
tehnic, altul decât agentul de service 
desemnat.

Or.cs

Justificare

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

Amendamentul 1304
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul poate pretinde
remedierea gratuită a neconformității.

(1) Măsurile adoptate pentru remedierea 
neconformității bunului nu trebuie să 
implice niciun cost pentru consumator.

Or.fr

Justificare

Consumatorul nu trebuie, în niciun caz, să fie nevoit să suporte costul sau o parte a costului 
măsurilor adoptate pentru remedierea neconformității bunului.
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Amendamentul 1305
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consumatorul poate pretinde remedierea
gratuită a neconformității.

1. Consumatorul poate pretinde
restabilirea gratuită a conformității 
bunului.

Or.de

Justificare

Armonizare cu Directiva privind vânzarea de bunuri de consum, la care economia și 
consumatorii au trebuit să se adapteze nu cu mulți ani în urmă. În cazul anulării contractului, 
acțiunile bazate pe îmbogățirea fără justă cauză trebuie să fie posibile în continuare. Altfel, 
acest lucru ar introduce un element punitiv, nepotrivit în domeniul dreptului civil.

Amendamentul 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul poate pretinde 
remedierea gratuită a neconformității.

(1) Consumatorul poate pretinde 
remedierea gratuită a neconformității în 
ceea ce privește, în special, 
dezasamblarea, livrarea, forța de muncă, 
materialele, reinstalarea și repunerea 
produsului în funcțiune.

Or.pl

Amendamentul 1307
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consumatorul poate pretinde remedierea 
gratuită a neconformității.

1. Consumatorul poate pretinde remedierea 
gratuită a neconformității prin reparare.
Dacă neconformitatea este remediată prin 
înlocuire sau anularea contractului, 
consumatorul are dreptul să fie 
remunerat pentru bunul defect până la 
valoarea de catalog pe care o avea bunul 
la momentul la care consumatorul a 
informat comerciantul despre 
neconformitate.

Or.en

Amendamentul 1308
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă comerciantul remediază 
neconformitatea prin înlocuire sau 
consumatorul se retrage din contract din 
cauza neconformității, pe lângă acțiunea 
prevăzută la alineatul (1), comerciantul 
trebuie să îi ramburseze consumatorului 
costurile pentru instalarea și înlăturarea 
produselor neconforme, în măsura în care 
utilizarea preconizată a produselor 
presupune o instalare.

Or.de

Justificare

Potrivit articolului 27 alineatul (1) din propunerea Comisiei, neconformitatea se remediază 
gratuit. În plus, ar trebui să se prevadă că, în cazul înlocuirii sau al anulării contractului în 
urma retragerii, comerciantul trebuie să îi ramburseze consumatorului costurile pentru 
instalarea și înlăturarea produselor neconforme, dacă utilizarea preconizată a produselor 
presupune o instalare (dale, parchet etc.). Alte costuri ar trebui să fie rambursabile numai în 
caz de vinovăție, la fel ca costurile legate de daune.
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Amendamentul 1309
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În cazul în care consumatorul se 
ocupă pe cont propriu de restabilirea 
conformității bunului fără a da 
comerciantului posibilitatea de a restabili 
conformitatea bunului în termenul 
adecvat, costurile rezultate se 
rambursează de către comerciant în limita 
economiei făcute și doar dacă 
circumstanțe imperative au justificat 
acțiunea imediată pe cont propriu a 
consumatorului.

Or.de

Justificare

O obligație de rambursare a costurilor în cazul reparării pe cont propriu nu trebuie să 
conducă însă la subminarea principiului priorității reparării de către comerciant. În cazul în 
care consumatorul îl pune pe comerciant în fața faptului împlinit printr-o eventuală reparare 
pe cont propriu, în multe cazuri va fi dificil să se determine dacă consumatorul beneficiază de 
drepturile sale legate de garantare.

Amendamentul 1310
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) De asemenea, costurile aferente 
remedierii de către consumator a 
neconformității trebuie rambursate într-o 
măsură rezonabilă de către comerciant. 
Orice remediere de către consumator a 
neconformității se desfășoară cu acordul 
comerciantului.
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Or.pl

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea dispoziției introduse de raportor. Scopul său îl reprezintă 
evitarea situațiilor în care, încercând să remedieze neconformitatea de unul singur, 
consumatorul deteriorează și mai mult produsul. Armonizare completă.

Amendamentul 1311
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1312
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1313
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

2. Consumatorul poate solicita despăgubiri 
pentru orice pierdere neremediată în 
conformitate cu articolul 26, inclusiv 
pentru orice pierdere nepecuniară 
cauzată de neconformitate în măsura în 
care consumatorul are dreptul să fie 
compensat pentru o astfel de pierdere 
nepecuniară în temeiul legislației 
aplicabile contractului.

Or.en

Justificare

A lăsa problema daunelor în mare parte în seama legislației naționale este acceptabil în 
stadiul actual al legislației date fiind diferențele mari între statele membre și mai ales 
abordările diferite în ceea ce privește pierderea nepecuniară (uneori denumită „daună 
morală”). Cu toate acestea, acest lucru ar trebui precizat explicit.

Amendamentul 1314
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

2. Consumatorul poate solicita despăgubiri 
pentru orice pierdere neremediată în 
conformitate cu articolul 26. Acest lucru se 
aplică și pierderilor nepecuniare cauzate 
de neconformitatea contractului în 
măsura în care consumatorul are dreptul 
să fie compensat pentru suferințe 
personale.

Or.en
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Amendamentul 1315
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

2. Dispozițiile prezentului capitol nu aduc 
atingere dispozițiilor și principiilor 
statelor membre privind răspunderea 
contractuală și extracontractuală. De
aceea, eventualelor drepturi de 
despăgubire în caz de neconformitate nu 
li se aduce atingere prin prezentul capitol, 
acestea fiind reglementate de dreptul 
național aplicabil.

Or.de

Justificare

Incertitudinea juridică legată de introducerea despăgubirilor este indezirabilă, deoarece nu 
este clar nici ce tip de daune trebuie compensate, nici potrivit căror criterii. Prin prezenta 
directivă, dreptul de despăgubire nu poate fi armonizat în mod adecvat în întreaga Europă. 

Amendamentul 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, consumatorul poate 
solicita despăgubiri, în conformitate cu 
dreptul național aplicabil, pentru orice 
pierdere neremediată în conformitate cu 
articolul 26.

Or.de
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Amendamentul 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, Consumatorul poate 
solicita despăgubiri pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului capitol, consumatorul poate 
solicita despăgubiri în conformitate cu 
legislația națională pentru orice pierdere 
neremediată în conformitate cu articolul 
26.

Or.el

Amendamentul 1318
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pe lângă dreptul de retragere, 
consumatorul beneficiază de dreptul de a 
solicita comerciantului despăgubiri.

Or.de

Amendamentul 1319
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 28 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termene și sarcina probei eliminat
1. Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator.
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2. În cazul în care comerciantul a 
remediat neconformitatea prin înlocuire, 
acesta este considerat responsabil în 
temeiul articolului 25 dacă 
neconformitatea apare în termen de doi 
ani de la momentul în care consumatorul 
sau o parte terță indicată de consumator a 
intrat efectiv în posesia bunurilor 
înlocuite.
3. În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an.
4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.
5. Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

Or.de

Amendamentul 1320
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea se produce în termen de 
doi ani de la transferul riscului către 
consumator.
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Or.de

Justificare

Trebuie să existe posibilitatea obiectivă de constatare.

Amendamentul 1321
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de trei ani 
de la transferul riscului către consumator.

Or.de

Amendamentul 1322
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25 în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de trei ani 
de la transferul riscului către consumator.

Or.en

Justificare

Un număr semnificativ de state membre prevăd perioade de garanție mai lungi de doi ani. 
Directiva propusă ar diminua protecția consumatorilor din statele membre în care 
consumatorii au în prezent posibilitatea de a fi acoperiți pe perioade mai lungi.
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Amendamentul 1323
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25 în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de trei ani 
de la transferul riscului către consumator.

Or.en

Amendamentul 1324
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.
Cu toate acestea, comerciantul poate fi 
considerat responsabil pentru o 
neconformitate în raport cu contractul 
apărută după ce perioada de doi ani 
menționată la prima teză s-a încheiat, 
dacă nu ar fi rezonabil ca comerciantul să 
pretexteze expirarea termenului respectiv 
ținând cont de calitatea și performanța 
obișnuită la bunuri de același tip și la 
care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, având în vedere natura 
bunurilor și orice comunicare comercială 
referitoare la caracteristicile specifice ale 
bunurilor.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolul 28, inclusiv dispoziții mai stricte 
sau mai puțin stricte menite să asigure un 
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nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 1325
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.
În cazul în care, în temeiul legislației 
naționale, drepturile prevăzute la 
articolul 26 alineatul (1) sunt supuse unui 
termen de prescripție, acest termen nu 
expiră înainte de doi ani de la transferul 
riscului.

Or.de

Justificare

Propunerea Comisiei ar însemna în ultimă instanță un termen deschis, deoarece se prevede 
doar că neconformitatea trebuie să apară în termen de doi ani. În cazul existenței în temeiul 
legislației naționale a unui termen de prescripție pentru drepturile prevăzute la articolul 26 
alineatul (1) este necesară o clarificare în sensul Directivei privind vânzarea de bunuri de 
consum.

Amendamentul 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25 în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de trei ani de la transferul riscului 
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către consumator. către consumator.

Or.el

Amendamentul 1327
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator.

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator. Cu toate acestea, statele 
membre care doresc acest lucru pot să 
mențină în legislația lor internă 
dispozițiile în vigoare în momentul 
adoptării prezentei directive, care prevăd 
că comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25 din 
momentul în care neconformitatea este 
descoperită de consumator;

Or.fr

Amendamentul 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator.

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de un an de la data la care 
consumatorul a luat cunoștință de 
neconformitate.

Or.fr
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Justificare

Numai cunoașterea neconformității îi permite consumatorului să recurgă în mod efectiv la o 
cale de atac împotriva comerciantului. În plus, o neconformitate poate să fie constatată cu 
mult timp după livrare sau transferul riscurilor, fără ca aceasta să fie consecința uzurii 
bunului. În special în cazul bunurilor de folosință îndelungată, calea de atac a 
consumatorului trebuie totuși exercitată rapid, într-un termen de un an.

Amendamentul 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

În cazul în care neconformitatea se referă 
la un bun utilizat în legătură cu un 
serviciu referitor la o activitate 
desfășurată în cadrul unui bun imobil, 
comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25 atunci când 
neconformitatea apare în termen de zece 
ani de la transferul riscului către 
consumator.

Or.en

Amendamentul 1330
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25 în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de șase
ani de la transferul riscului către 
consumator.
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Or.en

Amendamentul 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator.

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare într-un
termen specific prevăzut în legislația 
națională, care să fie de cel puțin doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

Or.el

Amendamentul 1332
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.

1. Comerciantul este considerat responsabil 
în temeiul articolului 25, în cazul în care 
neconformitatea apare în termen de doi ani 
de la transferul riscului către consumator.
Cu toate acestea, comerciantul poate fi 
considerat responsabil pentru o 
neconformitate în raport cu contractul 
apărută după ce perioada de doi ani 
menționată la prima teză s-a încheiat, 
dacă este nerezonabil ca comerciantul să 
pretindă expirarea termenului respectiv 
ținând cont de calitatea și performanța 
obișnuită la bunuri de același tip și la 
care consumatorul se poate aștepta în 
mod rezonabil, având în vedere natura 
bunurilor și orice comunicare comercială 
referitoare la caracteristicile specifice și 
durabilitatea bunurilor.
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Or.en

Amendamentul 1333
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25, în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de doi ani de la transferul riscului 
către consumator.

(1) Comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25 în 
cazul în care neconformitatea apare în 
termen de șase ani de la transferul riscului 
către consumator.

Or.pl

Justificare

Doi ani reprezintă o perioadă prea scurtă pentru a detecta lipsuri ale unor produse 
complexe, cum ar fi echipamentele de încălzit.

Amendamentul 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre prevăd termenul în 
care pot fi exercitate drepturile conferite 
consumatorului, în conformitate cu 
articolul 25.

Or.fr

Justificare

Cu scopul de a garanta securitatea juridică a tranzacțiilor dintre un consumator și un 
comerciant, calea de atac a consumatorului bazată pe o neconformitate trebuie să fie limitată 
în timp.
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Amendamentul 1335
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care comerciantul a 
remediat neconformitatea prin reparare, 
perioadele prevăzute la alineatul (1) se 
suspendă cu perioada de timp în care 
bunurile nu au fost fizic în posesia 
consumatorului din cauza reparației.

Or.en

Amendamentul 1336
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. În cazul anumitor bunuri durabile, 
cum ar fi materialele de construcție sau 
autovehiculele, statele membre pot stabili 
un termen limită mai lung decât perioada 
specificată la alineatul (1). 

Or.cs

Amendamentul 1337
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în 

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin reparare, perioada 
menționată la alineatul (1) se suspendă 
din momentul în care consumatorul îl 
informează pe comerciant cu privire la 
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care consumatorul sau o parte terță 
indicată de consumator a intrat efectiv în 
posesia bunurilor înlocuite.

neconformitate până în momentul în care 
consumatorul a reintrat efectiv în posesia 
bunurilor reparate.

Or.en

Justificare

În ceea ce privește alineatele (2) și (3), perioada de garanție ar trebui să înceapă din nou în 
caz de înlocuire sau să fie suspendată în caz de reparații.

Amendamentul 1338
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în 
care consumatorul sau o parte terță 
indicată de consumator a intrat efectiv în
posesia bunurilor înlocuite.

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin reparare, termenul 
menționat la alineatul (1) este întrerupt 
atunci când consumatorul arată că
neconformitatea se datorează 
comerciantului până când consumatorul
reintră efectiv în proprietatea bunurilor 
înlocuite.

Or.en

Amendamentul 1339
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în 
care consumatorul sau o parte terță indicată 
de consumator a intrat efectiv în posesia 

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, termenul 
menționat la alineatul (1) începe de la 
momentul în care consumatorul sau o parte 
terță indicată de consumator a intrat efectiv 
în posesia bunurilor înlocuite, acest lucru 
fiind valabil numai pentru elementele 
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bunurilor înlocuite. neconforme care au făcut obiectul unei 
înlocuiri, în afara cazului în care 
comerciantul acceptă extinderea garanției 
asupra bunurilor înlocuite în ansamblul 
lor.

Or.fr

Justificare

Pentru a se evita definirea unei perioade de garanție infinite din punct de vedere teoretic 
pentru un bun, este necesar să se precizeze că comerciantul nu este considerat responsabil 
decât pentru elementele neconforme care au făcut obiectul unei înlocuiri în produsul inițial, 
cu excepția cazului în care comerciantul acceptă extinderea garanției asupra bunurilor 
înlocuite în ansamblul lor.

Amendamentul 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul a 
remediat neconformitatea prin înlocuire, 
acesta este considerat responsabil în 
temeiul articolului 25 dacă neconformitatea 
apare în termen de doi ani de la momentul 
în care consumatorul sau o parte terță 
indicată de consumator a intrat efectiv în 
posesia bunurilor înlocuite.

(2) În cazul în care consumatorul are 
dificultăți obiective în a identifica
neconformitatea și aceasta este legată de 
scopurile pentru care bunurile de același 
tip se utilizează în mod normal, astfel cum 
se prevede la articolul 24 alineatul (2) 
litera (c), comerciantul este considerat 
responsabil în temeiul articolului 25 dacă
neconformitatea apare în termen de zece
ani de la transferul riscului către
consumator.

Or.el

Amendamentul 1341
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în care 
consumatorul sau o parte terță indicată de 
consumator a intrat efectiv în posesia 
bunurilor înlocuite.

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în care 
consumatorul sau o parte terță indicată de 
consumator a intrat efectiv în posesia 
bunurilor achiziționate inițial.

Or.de

Justificare

Efectuarea unei înlocuiri de către comerciant nu ar trebui să conducă la apariția unei 
eventuale înlănțuiri fără sfârșit a perioadelor de garanție.

Amendamentul 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în 
care consumatorul sau o parte terță indicată 
de consumator a intrat efectiv în posesia 
bunurilor înlocuite.

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termenul prevăzut la alineatul (1) de la 
momentul în care consumatorul sau o parte 
terță indicată de consumator a intrat efectiv 
în posesia bunurilor înlocuite.

Or.el

Amendamentul 1343
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în 
care consumatorul sau o parte terță 
indicată de consumator a intrat efectiv în 
posesia bunurilor înlocuite.

2. În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin reparare sau
înlocuire, perioada menționată la alineatul 
(1) se suspendă din momentul în care 
consumatorul îl informează pe comerciant 
cu privire la neconformitate până în 
momentul în care consumatorul a reintrat
efectiv în posesia bunurilor înlocuite sau 
reparate.

Or.en

Amendamentul 1344
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de doi ani de la momentul în care 
consumatorul sau o parte terță indicată de 
consumator a intrat efectiv în posesia 
bunurilor înlocuite.

(2) În cazul în care comerciantul a remediat 
neconformitatea prin înlocuire, acesta este 
considerat responsabil în temeiul 
articolului 25 dacă neconformitatea apare 
în termen de șase ani de la momentul în 
care consumatorul sau o parte terță indicată 
de consumator a intrat efectiv în posesia 
bunurilor înlocuite.

Or.pl

Justificare

O perioadă de șase ani ar trebui să se aplice și în cazul produsului înlocuitor.

Amendamentul 1345
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dacă comerciantul a remediat 
neconformitatea prin reparare, termenul 
de garanție aplicabil se prelungește cu o 
perioadă egală cu cea în care 
consumatorul nu a fost în posesia 
bunurilor din cauza reparării.

Or.de

Justificare

În caz de înlocuire, perioada de prezumție și cea de garanție debutează din nou odată cu 
livrarea bunurilor înlocuite. În caz de reparare, termenul de garanție se prelungește în mod 
corespunzător. În privința pieselor de schimb utilizate în cadrul reparării, acestea ar trebui 
să fie garantate până la expirarea termenului de garanție al bunului achiziționat, însă cel 
puțin până la șase luni de la încheierea reparării.

Amendamentul 1346
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Dacă comerciantul a utilizat piese de 
schimb la remedierea neconformității prin 
reparare, acesta răspunde pentru 
neconformitatea pieselor de schimb până 
la expirarea termenului de garanție al 
bunurilor, însă cel puțin timp de șase luni 
de la încheierea reparării.

Or.de

Justificare

În caz de înlocuire, perioada de prezumție și cea de garanție debutează din nou odată cu 
livrarea bunurilor înlocuite. În caz de reparare, termenul de garanție se prelungește în mod 
corespunzător. În privința pieselor de schimb utilizate în cadrul reparării, acestea ar trebui 
să fie garantate până la expirarea termenului de garanție al bunului achiziționat, însă cel 
puțin până la șase luni de la încheierea reparării.



AM\836859RO.doc 101/227 PE452.545v01-00

RO

Amendamentul 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Perioada menționată la alineatul (1) 
se suspendă în timpul activității de 
remediere și se reia când consumatorul 
intră efectiv în posesia bunurilor aduse în 
conformitate cu contractul.

Or.pl

Amendamentul 1348
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1349
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 1350
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an.

(3) În cazul bunurilor uzate, comerciantul 
și consumatorul pot conveni asupra unei 
perioade de responsabilitate mai scurte, 
care nu poate fi mai scurtă de un an de la 
transferul riscului către consumator.

Or.el

Amendamentul 1352
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care comerciantul a 
remediat neconformitatea prin înlocuire, 
perioada specificată la alineatul (1) va 
începe să curgă din nou din momentul în 
care consumatorul a intrat efectiv în 
posesia bunului înlocuit.
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Or.en

Justificare

În ceea ce privește alineatele (2) și (3), perioada de garanție ar trebui să înceapă din nou în 
caz de înlocuire sau să fie suspendată în caz de reparații.

Amendamentul 1353
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or.de

Amendamentul 1354
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or.en

Justificare

În ceea ce privește alineatul (4) din propunerea Comisiei, unele state membre au în prezent, 
în temeiul legislației lor interne, o obligație de notificare, pe când alte state membru nu au. 
Introducerea unei astfel de obligații pentru consumatori la nivelul UE nu este justificată. În 
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orice caz, consumatorii au interesul să notifice defecțiunea cât mai repede posibil pentru a 
primi cât mai rapid un bun care funcționează corespunzător.

Amendamentul 1355
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1356
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1357
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or.pl

Justificare

Perioada de două luni restrânge drepturile consumatorilor.

Amendamentul 1358
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de la 
data la care a constatat neconformitatea.

4. Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de la 
data la care a constatat neconformitatea, 
exceptând cazul în care situația face să fie 
nerezonabil să ne așteptăm la acest lucru 
din partea consumatorului.

Or.en

Amendamentul 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 

eliminat
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șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

Or.el

Amendamentul 1360
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de șase luni de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de un an de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Or.en

Justificare

În ceea ce privește răsturnarea sarcinii probei, consumatorului îi este adesea foarte greu să 
arate că un produs defect, are deja defect în momentul livrării. Pentru a furniza o astfel de 
probă este adesea nevoie de ajutor din partea unui expert, actorilor din acest sector fiindu-le 
mult mai ușor să găsească argumente pentru detaliile tehnice. Comercianții cu amănuntul vor 
putea să prezinte probe dovedind contrariul. În acest context, perioada minimă actuală de 
șase luni pentru răsturnarea sarcinii probei ar trebui extinsă la un an.

Amendamentul 1361
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 



AM\836859RO.doc 107/227 PE452.545v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de șase luni de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de un an de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Or.en

Amendamentul 1362
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

5. Cu excepția cazului în care
comerciantul furnizează probe contrare, 
se presupune că orice neconformitate care 
apare în termen de doi ani de la transferul 
riscului către consumator a existat la 
momentul transferului, cu excepția cazului 
în care prezumția în cauză este 
incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele prevăzute la 
articolul 28, inclusiv dispoziții mai stricte 
sau mai puțin stricte menite să asigure un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en

Amendamentul 1363
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
douăsprezece luni de la transferul riscului 
către consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

Or.fr

Justificare

Extinderea de la șase la douăsprezece luni a perioadei în care se consideră că o 
neconformitate a existat în momentul transferului permite sporirea nivelului de protecție 
minimă în cadrul UE.

Amendamentul 1364
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de șase luni de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de doisprezece luni de 
la transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității. Dacă 
neconformitatea este remediată prin 
înlocuire, începutul perioadei menționate 
în prima teză se fixează în funcție de 
intrarea în posesia bunurilor înlocuite.

Or.de
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Justificare

În caz de înlocuire, perioada de prezumție și cea de garanție debutează din nou odată cu 
livrarea bunurilor înlocuite. În privința pieselor de schimb utilizate în cadrul reparării, 
acestea ar trebui să fie garantate până la expirarea termenului de garanție al bunului 
achiziționat. În completare, perioada de prezumție ar trebui prelungită la doisprezece luni 
pentru a lua în considerare faptul că comerciantul este într-o poziție mai bună cu privire la 
evaluarea conformității și, în consecință, pentru a repartiza mai corect riscurile legate de 
sarcina probei.

Amendamentul 1365
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
douăsprezece luni de la transferul riscului 
către consumator a existat la momentul 
transferului.

Or.fr

Justificare

Extinderea de la șase la douăsprezece luni a perioadei în care se consideră că o 
neconformitate a existat în momentul transferului este necesară pentru a spori nivelul de 
protecție minimă în cadrul Uniunii Europene și a garanta un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Amendamentul 1366
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
douăsprezece luni de la transferul riscului 
către consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

Or.fr

Justificare

Este important să se extindă perioada în care se consideră că o neconformitate a existat în 
momentul transferului riscului către consumator, pentru garanta un nivel de protecție sporit.

Amendamentul 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de un 
an de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

Or.el

Amendamentul 1368
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de șase luni de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de doi ani de la 
transferul riscului către consumator a 
existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Or.en

Amendamentul 1369
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
douăsprezece luni de la transferul riscului 
către consumator a existat la momentul 
transferului.

Or.fr

Amendamentul 1370
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de șase luni de la 
transferul riscului către consumator a 

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice neconformitate 
care apare în termen de doi ani de la 
transferul riscului către consumator a 
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existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

existat la momentul transferului, cu 
excepția cazului în care prezumția în cauză 
este incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Or.en

Amendamentul 1371
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu excepția cazului în care se dovedește 
altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

5. Cu excepția cazului în care
comerciantul furnizează probe contrare, 
se presupune că orice neconformitate care 
apare în termen de doi ani de la transferul 
riscului către consumator a existat la 
momentul transferului, cu excepția cazului 
în care prezumția în cauză este 
incompatibilă cu natura bunurilor și cu 
natura neconformității.

Or.en

Amendamentul 1372
Adam Bielan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termen de 
șase luni de la transferul riscului către 
consumator a existat la momentul 
transferului, cu excepția cazului în care 
prezumția în cauză este incompatibilă cu 
natura bunurilor și cu natura 
neconformității.

(5) Cu excepția cazului în care se 
dovedește altfel, se presupune că orice 
neconformitate care apare în termenul 
menționat la alineatul (1) a existat atunci 
când bunurile au fost puse la dispoziție, 
cu excepția cazului în care prezumția în 
cauză este incompatibilă cu natura 
bunurilor și cu natura neconformității.

Or.pl
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Justificare

Perioada de mai sus ar trebui extinsă pentru a evita practicile neloiale prin care, după 
expirarea perioadei de șase luni, consumatorul este obligat să dovedească că un anumit 
defect a existat. Acest lucru expune adeseori consumatorul la costul suplimentar implicat de 
consultarea unui expert.

Amendamentul 1373
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții naționale diferite cu 
privire la garanția legală de conformitate, 
în special prevăzând sau menținând 
perioade de garanție sau perioade pentru 
răsturnarea sarcinii probei mai 
îndelungate sau norme specifice pentru 
anumite neconformități care apar după 
expirarea perioadei de garanție, pentru a 
garanta astfel un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a menține anumite garanții existente în statele 
membre și care prezintă o importanță deosebită pentru consumatori, cum ar fi garanția 
legală referitoare la viciile ascunse.

Amendamentul 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții naționale care prevăd 
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perioade de garanție sau perioade pentru 
răsturnarea sarcinii probei mai 
îndelungate sau norme specifice pentru 
neconformitățile grave care apar după 
expirarea perioadei de garanție, pentru a 
garanta astfel un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Această modificare este necesară pentru a menține anumite garanții existente în statele 
membre și care prezintă o importanță deosebită pentru consumatori, cum ar fi garanția 
referitoare la viciile ascunse sau la dreptul de a respinge bunurile.

Amendamentul 1375
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
stabilesc perioade de garanție mai 
îndelungate, perioade mai lungi pentru 
răsturnarea sarcinii probei în favoarea 
consumatorului sau norme specifice 
pentru neconformități grave constatate 
după expirarea perioadei de garanție, 
pentru a oferi astfel consumatorului un 
nivel mai ridicat de protecție. Dispozițiile 
legale naționale trebuie totuși să fie 
compatibile cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și, în 
special, să nu contravină realizării 
obiectivului directivei, și anume 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
interne și evitarea denaturării concurenței 
în Uniune. În acest sens, dispozițiile 
legale naționale trebuie să fie adecvate 
scopului lor și proporționale.

Or.de
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Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 149.

Amendamentul 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) 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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1377
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5e. Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
stabilesc perioade de responsabilitate mai 
lungi pentru a oferi astfel consumatorului 
un nivel mai ridicat de protecție.

Or.en

Amendamentul 1378
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 28a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicare și contact
Comerciantul garantează că pe perioada 
unui contract de prestări de servicii sau 
după încheierea unui contract de vânzare 
poate fi contactat în condiții adecvate 
până la expirarea termenului menționat 
la articolul 28 alineatul (1) pentru 
declarații, comunicări sau întrebări ale 
consumatorului în legătură cu drepturile 
și obligațiile rezultate din contractul de 
prestări de servicii sau de vânzare. 
Comerciantul trebuie să garanteze în 
special că declarațiile consumatorului 
legate de contract ajung la el fără 
întârziere, iar consumatorul este informat 
de îndată de primire. Pentru 
recepționarea prin telefon a declarațiilor, 
comunicărilor sau întrebărilor 
consumatorului în legătură cu contractul 
de prestări de servicii sau de vânzare, 
precum și pentru răspunsurile date la 
acestea, nu se percep costuri 
consumatorului; acest lucru nu aduce 
atingere dreptului furnizorului de servicii 
de telecomunicații la o taxă de conectare.

Or.de

Justificare

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center.
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.
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Amendamentul 1379
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanții comerciale eliminat
1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în 
condițiile stabilite în certificatul de 
garanție. În absența certificatului de 
garanție, garanția comercială dă naștere 
unei obligații juridice în condițiile 
stabilite în publicitatea privind garanția 
comercială.
2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:
a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul 
că acele drepturi nu sunt afectate de 
garanția comercială,
b) descrierea conținutului garanției 
comerciale și a condițiilor pentru 
solicitarea de despăgubiri, în special 
durata, domeniul de aplicare teritorial al 
garanției, precum și numele și adresa 
garantului,
c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi 
transferată către un cumpărător ulterior.
3. În cazul în care consumatorul solicită 
acest lucru, comerciantul îi furnizează 
certificatul de garanție pe un suport 
durabil.
4. Nerespectarea alineatelor (2) sau (3) nu 
afectează validitatea garanției.

Or.de
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Amendamentul 1380
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații 
juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție sau dacă 
certificatul de garanție este dezavantajos 
în comparație cu publicitatea privind 
garanția comercială, garanția comercială 
dă naștere unei obligații juridice în 
condițiile stabilite în publicitatea privind 
garanția comercială.

Or.en

Justificare

Consumatorii nu ar trebui induși în eroare prin anunțuri publicitare care ulterior se dovedesc 
a fi false față de conținutul efectiv al garanției comerciale.

Amendamentul 1381
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații 
juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție sau în 
cazul în care acest certificat de garanție 
plasează consumatorul în dezavantaj față 
de publicitatea privind garanția 
comercială, garanția comercială dă naștere 
unei obligații juridice în condițiile stabilite 
în publicitatea privind garanția comercială.

Or.en
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Amendamentul 1382
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații
juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

1. O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție sau dacă 
certificatul de garanție este dezavantajos 
în comparație cu publicitatea privind 
garanția comercială, garanția comercială 
dă naștere unei obligații juridice în 
condițiile stabilite în publicitatea privind 
garanția comercială.

Or.en

Amendamentul 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție. În 
absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații 
juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

(1) O garanție comercială dă naștere unei 
obligații juridice pentru garant în condițiile 
stabilite în certificatul de garanție.
Comerciantul furnizează consumatorului 
un certificat de garanție în scris sau prin 
orice alt mijloc tehnic de reproducere 
disponibil și accesibil consumatorului. În 
absența certificatului de garanție, garanția 
comercială dă naștere unei obligații 
juridice în condițiile stabilite în publicitatea 
privind garanția comercială.

Or.el
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Amendamentul 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția este în conformitate cu normele 
bunei credințe și nu poate face obiectul 
unor clauze de exceptare nerezonabile.

Or.el

Amendamentul 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata garanției este rezonabilă având în 
vedere durata de viață probabilă a 
produsului. În ceea ce privește în special 
produsele hi-tech, durata garanției este 
rezonabilă având în vedere perioada de 
timp în care se estimează că acestea vor 
rămâne actuale din punct de vedere 
tehnologic, în cazul în care această 
perioadă de timp este mai scurtă decât 
durata lor de viață probabilă.

Or.el

Amendamentul 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se furnizează produse 
noi, de folosință îndelungată (produse de 
consum durabile), este obligatoriu să se 
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furnizeze o garanție scrisă.

Or.el

Amendamentul 1387
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. Garanția se redactează în 
limba în care a fost redactat contractul.
El include următoarele:

Or.en

Justificare

Este important ca certificatul de garanție să fie redactat în limba în care a fost încheiat 
contractul, respectiv limba cu care consumatorul ar trebui să fie obișnuit sau pe care să o 
înțeleagă.

Amendamentul 1388
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. Acesta se redactează în limba 
în care a fost redactat contractul. 
Certificatul de garanție include 
următoarele:

Or.en
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Amendamentul 1389
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

a) drepturile juridice ale consumatorului 
în cadrul legislației naționale în vigoare, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul 
că acele drepturi nu sunt afectate de 
garanția comercială,
b) descrierea conținutului garanției 
comerciale și a condițiilor pentru 
solicitarea de despăgubiri, în special 
durata, domeniul de aplicare teritorial al 
garanției, precum și numele și adresa 
garantului,
c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi 
transferată către un cumpărător ulterior.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 150.

Amendamentul 1390
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil, trebuie să 
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să fie lizibil. El include următoarele: fie lizibil și cu litere de aceeași 
dimensiune. Garanția se redactează în 
limba în care a fost redactat contractul. 
Aceasta include următoarele:

Or.en

Amendamentul 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

(2) Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și cel 
puțin în limbile oficiale ale UE și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

Or.el

Amendamentul 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. El include următoarele:

2. Certificatul de garanție trebuie redactat 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibil. Garanția se redactează în 
limba în care a fost redactat contractul. 
Aceasta include următoarele:

Or.en

Amendamentul 1393
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul că 
acele drepturi nu sunt afectate de garanția 
comercială,

(a) drepturile juridice ale consumatorului 
în cadrul legislației naționale în vigoare, 
precum și cele prevăzute la articolul 26 și 
o declarație clară prin care se indică faptul 
că acele drepturi nu sunt afectate de 
garanția comercială,

Or.fr

Justificare

Drepturile juridice ale consumatorului se bazează atât pe legislația națională, cât și pe 
dispozițiile prezentei directive și ale articolului 26 al acesteia.

Amendamentul 1394
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul
că acele drepturi nu sunt afectate de 
garanția comercială,

a) o declarație că consumatorul 
beneficiază de drepturi juridice în 
conformitate cu legislația națională în 
vigoare și că acele drepturi nu sunt afectate 
de garanția comercială,

Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol, 
pentru a asigura un nivel diferit de 
protecție a consumatorilor.

Or.de

Justificare

Este exagerat ca o garanție acordată în mod voluntar să cuprindă drepturi juridice. Acest 
lucru este valabil și în cazul informării cu privire la totalitatea drepturilor juridice. 
Informarea cu privire la dispozițiile legale nu intră în sarcina întreprinderilor. Acest lucru 
ține de educația consumatorului.



AM\836859RO.doc 125/227 PE452.545v01-00

RO

Amendamentul 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul că 
acele drepturi nu sunt afectate de garanția 
comercială,

(a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolele 26 și 28 
și în orice dispoziții suplimentare din 
legislația națională în vigoare, precum și o 
declarație clară prin care se indică faptul că 
acele drepturi nu sunt afectate de garanția 
comercială,

Or.el

Amendamentul 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi 
transferată către un cumpărător ulterior.

eliminat

Or.pl

Justificare

Garanția este direct legată de produs, nu de cumpărător, așa că ar trebui să fie posibil ca 
produsul să fie vândut însoțit de garanție. 

Amendamentul 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi 
transferată către un cumpărător ulterior.

eliminat

Or.el

Amendamentul 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi 
transferată către un cumpărător ulterior.

eliminat

Or.el

Amendamentul 1399
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia
garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

(c) informații conform cărora garanția 
comercială poate fi transferată către un 
cumpărător ulterior.

Or.en

Justificare

Propunerea Comisiei pare să oblige statele membre să impună ca regulă implicită 
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netransferabilitatea garanțiilor comerciale unor cumpărători ulteriori. Introducerea 
principiului conform căruia garanțiile comerciale ar trebui să fie transferabile, principiu 
foarte important dată fiind utilizarea sporită a serviciilor online de vânzare a bunurilor la 
mâna a doua între consumatori. Potrivit anexei III punctul 1 litera (j), o clauză care limitează 
dreptul consumatorului de a revinde bunurile prin limitarea transferabilității garanțiilor 
comerciale oferite de comerciant se presupune a fi abuzivă.

Amendamentul 1400
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

(c) declarația conform căreia garanția 
comercială poate fi transferată către un 
cumpărător ulterior.

Or.en

Amendamentul 1401
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j), 
mențiunea, după caz, conform căreia
garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

(c) informații conform cărora garanția 
comercială poate fi transferată către un 
cumpărător ulterior.

Or.en

Amendamentul 1402
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații conform cărora serviciile 
de întreținere și piesele de schimb vor fi 
disponibile pe o perioadă de până la 5 ani 
de la încheierea contractului.

Or.en

Amendamentul 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Garanția acoperă și bunurile în cazul 
cărora neconformitatea a fost remediată.

Or.el

(paragraph 2 (new))

Amendamentul 1404
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care consumatorul solicită 
acest lucru, comerciantul îi furnizează 
certificatul de garanție pe un suport 
durabil.

(3) La solicitarea consumatorului, 
comerciantul îi furnizează certificatul de 
garanție pe un suport durabil la alegerea 
sa.

Or.fr

Amendamentul 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care consumatorul solicită 
acest lucru, comerciantul îi furnizează 
certificatul de garanție pe un suport 
durabil.

3. În cazul în care consumatorul solicită 
acest lucru, comerciantul îi furnizează 
certificatul de garanție pe un suport durabil
ales de consumator.

Or.en

Amendamentul 1406
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Răspunderea juridică directă a 
producătorului
1. Producătorul este responsabil față de 
consumator pentru repararea sau 
înlocuirea bunurilor pentru orice 
neconformitate care a existat la data 
achiziționării.
2. Producătorul repară sau înlocuiește 
bunurile, la alegere, în termen de cel mult 
30 de zile după ce a fost notificat cu 
privire la neconformitate, fără a aduce 
atingere articolului 28 alineatul (1).
3. Prezentul articol nu aduce atingere 
prevederilor legislative naționale 
referitoare la dreptul de contribuție sau la 
căile de atac.

Or.en

Justificare

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 
confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
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whom to revert to in case of problems.

Amendamentul 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 29 - alineatul 4c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. Atunci când certificatul de garanție se 
referă la o neconformitate, iar 
neconformitatea apare înainte de 
expirarea perioadei de garanție, se 
presupune că neconformitatea a existat în 
momentul în care riscul a fost transferat 
consumatorului, exceptând cazul în care 
această prezumție este incompatibilă cu 
natura bunurilor sau cu natura 
neconformității.

Or.en

Amendamentul 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4d. 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 29.

Or.en

Amendamentul 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) 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 prezentul articol.

Or.el

Amendamentul 1411
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 29a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Producătorul este responsabil pentru 
repararea sau înlocuirea bunurilor în caz 
de neconformitate prezentă la data 
achiziției.
2. Fără a aduce atingere articolului 28 
alineatul (1), bunul trebuie să fie reparat 
sau înlocuit de producător în termen de 
30 de zile după ce i s-a adus la cunoștință 
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neconformitatea.

Or.en

Amendamentul 1412
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 29b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea directă a producătorului
1. Producătorul este responsabil față de 
consumator să repare sau să înlocuiască 
bunurile, pentru orice neconformitate 
care a existat la data achiziționării.
2. Producătorul trebuie să repare sau să 
înlocuiască bunurile, la alegere, în 
termen de cel mult 30 de zile după ce i s-a 
adus la cunoștință neconformitatea, fără 
a aduce atingere articolului 28 alineatul 
(1).

Or.en

Amendamentul 1413
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 29c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 30-39, 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 consumatorului.

Or.en
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Justificare

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Amendamentul 1414
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Capitolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile consumatorilor privind 
clauzele contractuale

eliminat

Or.de

Amendamentul 1415
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 30 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniu de aplicare eliminat
1. Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă 
aceste clauze contractuale fac parte dintr-
un contract de adeziune.
2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
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contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol 
în cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.
3. Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă dispozițiile 
legale și de reglementare obligatorii, care 
respectă legislația comunitară și 
dispozițiile sau principiile din convențiile 
internaționale la care Comunitatea sau 
statele membre sunt părți.

Or.de

Amendamentul 1416
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă
aceste clauze contractuale fac parte dintr-
un contract de adeziune.

1. Prezentul capitol se aplică tuturor 
contractelor scrise și verbale încheiate 
între un comerciant sau un terț și un 
consumator, indiferent dacă au fost sau 
nu negociate individual sau colectiv.

Or.en

Justificare

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.
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Amendamentul 1417
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă aceste 
clauze contractuale fac parte dintr-un
contract de adeziune.

(1) Prezentul capitol se aplică, în 
contractele dintre comercianți și 
consumatori, în cazul clauzelor 
contractuale care nu au fost negociate 
individual. Se consideră că o clauză 
contractuală nu a fost negociată 
individual atunci când a fost redactată în 
prealabil și, prin urmare, consumatorul nu 
a avut nicio influență asupra conținutului 
acesteia, în special dacă este vorba despre 
un contract de adeziune.

Clauzele care au fost negociate individual 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului capitol. Statele membre pot, în 
consecință, să mențină sau să introducă 
norme naționale referitoare la clauzele 
respective și să decidă extinderea sferei de 
aplicare a prezentului capitol asupra 
acestor clauze.

Or.fr

Justificare

Obiectul prezentului amendament este să precizeze că domeniul de aplicare al prezentului 
capitol nu include clauzele care au fost negociate individual și să asigure faptul că statele 
membre care au extins dispozitivul de protecție împotriva clauzelor abuzive la clauzele 
negociate individual pot să facă acest lucru în continuare.

Amendamentul 1418
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică în cazul 1. Prezentul capitol se aplică tuturor 
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clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă 
aceste clauze contractuale fac parte dintr-
un contract de adeziune.

contractelor scrise și verbale încheiate de
comerciant sau de un terț cu un 
consumator, indiferent dacă aceste clauze 
contractuale fac parte dintr-un contract de 
adeziune negociat individual sau colectiv.

Or.en

Amendamentul 1419
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă aceste 
clauze contractuale fac parte dintr-un
contract de adeziune.

1. Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale din contracte între 
comercianți și consumatori care nu au 
fost negociate individual. Se consideră că 
o clauză contractuală nu a fost negociată 
individual atunci când a fost redactată în 
prealabil și, prin urmare, consumatorul nu 
a avut nicio influență asupra conținutului 
acesteia, în special dacă este vorba despre 
un contract de adeziune.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 151.

Amendamentul 1420
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 

1. Prezentul capitol se aplică tuturor 
contractelor scrise și verbale încheiate 
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prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă
aceste clauze contractuale fac parte dintr-
un contract de adeziune.

între un comerciant sau un terț și un 
consumator, indiferent dacă au fost sau 
nu negociate individual sau colectiv.

Or.en

Amendamentul 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă aceste 
clauze contractuale fac parte dintr-un
contract de adeziune.

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale din contracte între 
comercianți și consumatori care nu au 
fost negociate individual. Se consideră că 
o clauză contractuală nu a fost negociată 
individual atunci când a fost redactată în 
prealabil și, prin urmare, consumatorul nu 
a avut nicio influență asupra conținutului 
acesteia, în special dacă a fost prezentată 
consumatorului sub forma unui contract 
de adeziune.

Or.pl

Justificare

S-ar putea ca versiunea poloneză să fi fost eronată. Consumatorul trebuie să aibă o influență 
reală asupra conținutului termenilor contractuali.

Amendamentul 1422
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă nu se prevede altfel în prezentul 
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capitol, statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor națională 
dispoziții mai stricte decât cele stabilite în 
prezentul capitol al directivei, pentru a 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or.fr

Justificare

Acest amendament precizează că, în ceea ce privește capitolul V din prezenta directivă, se 
aplică armonizarea minimă, în cazul în care nu există dispoziții contrare.

Amendamentul 1423
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor națională 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul capitol, atunci când acest lucru 
este necesar pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor. 

Or.fr

Justificare

Capitolul V 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 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezentul capitol se aplică, în 
contractele dintre comercianți și 
consumatori, în cazul clauzelor 
contractuale care nu au fost negociate 
individual. Se consideră că o clauză 
contractuală nu a fost negociată 
individual atunci când a fost redactată în 
prealabil și, prin urmare, consumatorul 
nu a avut nicio influență asupra 
conținutului acesteia, în special dacă este 
vorba despre un contract de adeziune.
Clauzele care au fost negociate individual 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului capitol. Statele membre pot, în 
consecință, să mențină sau să introducă 
norme naționale proprii clauzelor 
respective și să decidă extinderea 
domeniului de aplicare al prezentului 
capitol asupra acestor clauze.

Or.fr

Justificare

Prin prezentul amendament se precizează că domeniul de aplicare al prezentului capitol nu 
include clauzele care au fost negociate individual și se asigură faptul că statele membre care 
au extins dispozitivul de protecție împotriva clauzelor abuzive la clauzele negociate 
individual pot să facă acest lucru în continuare.

Amendamentul 1425
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre pot menține sau 
introduce în legislația lor națională 
dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezentul capitol, cu excepția dispoziției 
prevăzute la articolul 34.
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Or.fr

Justificare

Capitolul V trebuie să facă obiectul unei armonizări minime pentru a asigura un nivel minim 
de protecție a consumatorilor în UE, menținându-se în același timp dispozițiile statelor 
membre care garantează un nivel ridicat de protecție, cu excepția articolului 34 referitor la 
clauzele considerate abuzive în orice situație, lista acestora trebuind să facă obiectul unei 
armonizări maxime, pentru a garanta securitatea juridică în cadrul UE.

Amendamentul 1426
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol 
în cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1427
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol 
în cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 1428
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol 
în cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1429
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol în 
cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.

2. Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol în 
cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract, dar nici nu presupune 
în mod obligatoriu aplicarea acestuia.

Or.de

Justificare

Trebuie să se țină seama și de situațiile în care consumatorii  aveau posibilitatea de a 
negocia în mod liber anumite clauze, dar nu au făcut acest lucru în mod intenționat pentru a 
obține o modificare mai importantă pentru consumator a unei alte părți a contractului.
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Amendamentul 1430
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă dispozițiile 
legale și de reglementare obligatorii, care 
respectă legislația comunitară și 
dispozițiile sau principiile din convențiile 
internaționale la care Comunitatea sau 
statele membre sunt părți.

eliminat

Or.en

Justificare

Drepturile consumatorilor ar trebui să fie egale cu alte dispoziții din tratate; o dispoziție din 
tratat nu poate prevala în fața unei alte dispoziții referitoare la drepturile consumatorilor.

Amendamentul 1431
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă dispozițiile 
legale și de reglementare obligatorii, care 
respectă legislația comunitară și 
dispozițiile sau principiile din convențiile 
internaționale la care Comunitatea sau 
statele membre sunt părți.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1432
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă dispozițiile 
legale și de reglementare obligatorii, care 
respectă legislația comunitară și 
dispozițiile sau principiile din convențiile 
internaționale la care Comunitatea sau 
statele membre sunt părți.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul capitol se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor naționale care 
declară ilicite clauzele care contravin 
dispozițiilor legale, uneori de ordine 
publică, prezente în anumite contracte de 
vânzare sau contracte de prestări de 
servicii.

Or.fr

Justificare

Clauzele ilicite nu sunt în mod necesar abuzive și fac parte dintr-un regim de protecție diferit.
În acest sens, este important să se clarifice domeniul de aplicare a prezentului capitol.

Amendamentul 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 30a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 30-39, în 
afara cazului în care prezenta directivă 
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conține dispoziții contrare, statele membre 
pot adopta sau menține în vigoare 
dispoziții mai stricte, care sunt 
compatibile cu prevederile din tratat, în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă, pentru a asigura un nivel mai 
înalt de protecție a consumatorilor.

Or.el

Amendamentul 1435
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 31 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe privind transparența clauzelor 
contractuale

eliminat

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile.
2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod 
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.
3. Comerciantul trebuie să solicite 
consimțământul expres din partea 
consumatorului cu privire la orice altă 
plată suplimentară față de cea prin care 
se remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. În cazul în 
care comerciantul nu a obținut 
consimțământul expres al consumatorului 
însă l-a dedus utilizând opțiuni incluse în 
mod automat pe care consumatorul 
trebuie să le respingă pentru a evita plata 
suplimentară, consumatorul poate 
pretinde rambursarea acestei plăți.
4. Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
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ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

Or.de

Amendamentul 1436
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile.

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile, precum și accesibile ușor și 
permanent; acestea ar trebui să fie 
prezentate în limba în care este încheiat 
contractul.

Or.en

Justificare

Cerințele în materie de transparență de la articolul 31 îmbunătățesc directiva existentă. Cu 
toate acestea, propunerea ar trebui să specifice cu mai multă claritate că o încălcare a 
acestor cerințe de transparență ar conduce la clauze abuzive (1a nou). Aceasta este o 
recomandare și pentru Cadrul comun de referință.

Amendamentul 1437
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile.

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil, trebuie să 
fie lizibile, cu litere de aceeași 
dimensiune, precum și accesibile ușor și 
permanent; acestea ar trebui să fie 
prezentate în limba în care este încheiat 
contractul.
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Or.en

Amendamentul 1438
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile.

1. Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
să fie lizibile, dacă sunt în scris.

Or.de

Justificare

Contractele verbale rămân posibile și nu ar trebui să fie excluse.

Amendamentul 1439
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. O clauză contractuală care a fost 
furnizată de comerciant cu încălcarea 
obligației de transparență în temeiul 
acestui articol poate fi, numai din acest 
motiv, considerată abuzivă.

Or.en

Amendamentul 1440
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor națională 
dispoziții diferite față de cele stabilite la 
alineatele (1), (2) și (3), inclusiv dispoziții 
mai mult sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 
consumatorilor.
[Acest articol trebuie să fie introdus între 
titlul articolului 31 și alineatul (21) al 
articolului 1, pentru a se referi la primele 
trei alineate ale articolului 31.]

Or.fr

Justificare

Propunere de armonizare maximă pentru articolul 31 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul 
(3).

Amendamentul 1441
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. O clauză contractuală care a fost 
furnizată de comerciant cu încălcarea 
obligației de transparență în temeiul 
acestui articol poate fi, numai din acest 
motiv, considerată abuzivă.

Or.en

Amendamentul 1442
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului în mod clar și 
inteligibil. În plus, acestea sunt într-o 
formă simplă și accesibilă și sunt 
prezentate în limba în care este încheiat 
contractul.

Or.en

Amendamentul 1443
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod 
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului și de a se refamiliariza cu ele 
după încheierea contractului, ținându-se 
seama în mod corespunzător de mijlocul de 
comunicare utilizat. Clauzele contractuale 
puse la dispoziție în format electronic 
constituie o oportunitate reală dacă 
contractul este încheiat în format 
electronic. În cazul contractelor încheiate 
prin alte mijloace de comunicare, clauzele 
contractuale pot fi puse la dispoziție doar 
în format electronic dacă această 
modalitate este convenită explicit 
împreună cu consumatorul.
Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite față de cele prevăzute la 
articolul 31, inclusiv dispoziții mai stricte 
sau mai puțin stricte menite să asigure un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

Or.en
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Amendamentul 1444
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod 
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.

(2) Clauzele contractuale care sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic sunt 
puse la dispoziția consumatorului în timp 
util înainte de încheierea contractului, 
ținându-se seama în mod corespunzător de 
mijlocul de comunicare utilizat și de 
metoda de vânzare.

Or.it

Justificare

Această nouă abordare nu este practică și este disproporționată în contextul serviciilor cu 
amănuntul. Cerința nu este compatibilă cu alte dispoziții legislative, inclusiv cu directivele 
privind creditele de consum și privind comercializarea la distanță în care există o cerință de 
a furniza informații „în timp util”. În plus, prezentarea clauzelor contractuale este adaptată 
la metoda de vânzare.

Amendamentul 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod 
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.

(2) Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului la un moment și 
într-un mod care să îi ofere efectiv 
posibilitatea de a lua la cunoștință de ele 
înainte de încheierea contractului, ținându-
se seama în mod corespunzător de 
circumstanțele și de mijlocul de 
comunicare utilizat.

Or.el
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Amendamentul 1446
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv posibilitatea de a lua la 
cunoștință de ele înainte de încheierea 
contractului, ținându-se seama în mod 
corespunzător de mijlocul de comunicare 
utilizat.

2. Clauzele contractuale sunt puse la 
dispoziția consumatorului astfel încât să îi 
ofere efectiv și indiscutabil posibilitatea de 
a lua la cunoștință de ele înainte de 
încheierea contractului, ținându-se seama 
în mod corespunzător de mijlocul de 
comunicare utilizat. Clauzele contractuale 
puse la dispoziție în format electronic 
constituie o oportunitate reală și 
indiscutabilă dacă contractul este încheiat 
în format electronic. În cazul în care 
contractele sunt încheiate prin alte 
mijloace de comunicare, clauzele 
contractuale pot fi puse la dispoziție doar 
în format electronic dacă această 
modalitate este convenită explicit și în 
mod activ împreună cu consumatorul.

Or.en

Amendamentul 1447
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Clauzele contractuale trebuie 
prezentate într-un loc în care 
consumatorul se așteaptă în mod 
rezonabil să le găsească.

Or.en
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Justificare

În plus, trebuie soluționată problema clauzelor „surpriză”. Consumatorii nu trebuie să fie 
legați prin clauze care sunt plasate în locuri necorespunzătoare în contract sau la care se 
face referire, dar care nu sunt disponibile în contract sau pe pagina de internet.

Amendamentul 1448
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. O clauză contractuală adăugată de 
comerciant, care nu respectă cerințele de 
transparență prevăzute la acest articol 
poate fi, numai din acest motiv, 
considerată abuzivă.

Or.en

Amendamentul 1449
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Clauzele contractuale trebuie 
prezentate într-un loc în care 
consumatorul se așteaptă în mod 
rezonabil să le găsească.

Or.en

Amendamentul 1450
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2d (nou) 



PE452.545v01-00 152/227 AM\836859RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. După încheierea contractului, 
consumatorul ar trebui să aibă 
posibilitatea reală și indiscutabilă să 
consulte clauzele contractuale fie pe 
suport de hârtie, fie în format electronic.

Or.en

Amendamentul 1451
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comerciantul trebuie să solicite 
consimțământul expres din partea 
consumatorului cu privire la orice altă
plată suplimentară față de cea prin care se 
remunerează obligația contractuală 
principală a comerciantului. În cazul în 
care comerciantul nu a obținut 
consimțământul expres al consumatorului 
însă l-a dedus utilizând opțiuni incluse în 
mod automat pe care consumatorul 
trebuie să le respingă pentru a evita plata 
suplimentară, consumatorul poate 
pretinde rambursarea acestei plăți.

(3) Comerciantul trebuie să solicite 
consimțământul expres din partea 
consumatorului cu privire la orice plată 
care nu are legătură cu furnizarea 
bunurilor sau cu prestarea serviciilor 
pentru care a fost încheiat contractul.
Procedura de acordare a 
consimțământului se stabilește între 
consumator și comerciant.

Or.it

Justificare

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe. This would be contradictory with the 
harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products
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Amendamentul 1452
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

eliminat

Or.en

Justificare

Multe dintre reclamațiile consumatorilor se referă la lizibilitatea clauzelor contractuale: 
clauzele contractuale sunt redactate cu „litere prea mici” sau plasate în locuri 
necorespunzătoare ale contractului. Articolul 31 alineatul (4) interzice statelor membre să 
solicite cerințe suplimentare față de prezentarea clauzelor (cum ar fi o anumită dimensiune a 
literelor pentru varianta tipărită sau un anumit loc de plasare sau prezentare a unor
informații); considerăm că această interdicție ar trebui eliminată pentru a permite statelor 
membre să prevadă reguli mai stricte în ceea ce privește prezentarea clauzelor.

Amendamentul 1453
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

eliminat

Or.fr
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Amendamentul 1454
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1455
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1456
Cristian Silviu Bușoi, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe cu privire la prezentarea 
clauzelor contractuale, cu excepția 
exigențelor formale de prezentare pentru 
persoanele cu handicap.
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Prezentul articol nu afectează libertatea 
statelor membre de a impune exigențe 
suplimentare pentru valabilitatea sau 
efectele contractului, cum ar fi 
autentificarea contractului sau 
certificarea semnăturii.

Or.en

Justificare

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Amendamentul 1457
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror dispoziții în ceea ce privește 
modul în care clauzele contractuale sunt 
exprimate.

Prezentul articol nu aduce atingere 
libertății statelor membre de a impune alte 
exigențe formale cu privire la valabilitatea 
sau efectul asupra terților al contractelor, 
precum autentificarea sau legalizarea 
acestora.

Or.de

Justificare

Acest amendament are ca scop o formulare mai clară. Statele membre ar trebui să aibă în 
continuare libertatea de a menține sau adopta exigențe formale în domeniul dreptului 
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contractual general care nu pot fi considerate drept exigențe privind modul de prezentare, de 
exemplu cu privire la încheierea de contracte.

Amendamentul 1458
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror dispoziții în ceea ce privește 
modul în care clauzele contractuale sunt 
exprimate sau puse la dispoziția 
consumatorului.

Or.de

Justificare

Clarificare în versiunea germană că dispozițiile se referă doar la modul de prezentare a 
clauzelor contractuale (fiind denumite în mod adecvat în engleză „presentational 
requirements“, iar în franceză „exigences formelles concernant le libellé des clauses 
contractuelles“) și nu la exigențele formale impuse de statele membre, valabile indiferent 
dacă clauzele contractuale au fost redactate în prealabil de către comerciant sau un terț.

Amendamentul 1459
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror dispoziții în ceea ce privește 
modul în care clauzele contractuale sunt 
exprimate sau puse la dispoziția 
consumatorului.

Or.de
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Amendamentul 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

4. Statele membre se abțin de la impunerea 
oricăror exigențe formale în ceea ce 
privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului, exceptând 
exigențele formale de prezentare 
referitoare la persoanele cu handicap.

Prezentul articol nu afectează libertatea 
statelor membre de a impune exigențe 
suplimentare pentru valabilitatea sau 
efectele contractului, cum ar fi 
autentificarea contractului sau 
certificarea semnăturii.

Or.en

Amendamentul 1461
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Clauzele contractuale sunt prezentate 
într-un pasaj, într-un loc în care 
consumatorul se așteaptă să se găsească.

Or.en

Amendamentul 1462
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre pot, pentru a asigura 
un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, să mențină sau să 
introducă exigențe suplimentare legate de 
formă sau prezentare în ceea ce privește 
modul în care clauzele contractuale sunt 
exprimate sau puse la dispoziția 
consumatorului.

Or.fr

Amendamentul 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1464
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii generale eliminat
1. În cazul în care o clauză contractuală 
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ 
între drepturile și obligațiile părților care 
decurg din contract, în detrimentul 
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consumatorului.
2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru 
care s-a încheiat contractul și raportându-
se, în momentul încheierii contractului, la 
toate circumstanțele care însoțesc 
încheierea contractului și la toate celelalte 
clauze ale contractului sau ale unui alt 
contract de care acesta depinde. Atunci 
când apreciază caracterul loial al unei 
clauze contractuale, autoritatea națională 
ia, de asemenea, în considerare modul în 
care contractul a fost elaborat și 
comunicat consumatorului de către 
comerciant în conformitate cu articolul 
31.
3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
aprecierii obiectului principal al 
contractului sau caracterului adecvat al 
remunerației prevăzute pentru obligația 
contractuală principală a comerciantului, 
cu condiția ca acesta din urmă să respecte 
în totalitate dispozițiile articolului 31.

Or.de

Amendamentul 1465
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o clauză contractuală 
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință,
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

(1) În cazul în care o clauză contractuală 
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care provoacă un 
dezechilibru semnificativ între drepturile și 
obligațiile părților care decurg din contract, 
în detrimentul consumatorului.
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Or.fr

Justificare

Este necesar să se mențină o referință la anexele II și III, pentru a preciza etapele de punere 
în aplicare a testului de echitate (mai întâi examinarea listelor și, dacă este cazul, stabilirea 
naturii clauzei având în vedere în special dezechilibrul creat în detrimentul consumatorului).
De altfel, caracterul abuziv al unei clauze trebuie să fie analizat pornind de la constatarea 
unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, independent de orice 
apreciere referitoare la buna credință.

Amendamentul 1466
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care o clauză contractuală nu 
este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

1. În cazul în care o clauză contractuală nu 
este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ și 
nejustificat între drepturile și obligațiile 
părților care decurg din contract, în 
detrimentul consumatorului.

Or.en

Amendamentul 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o clauză contractuală
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință,
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 

(1) Atunci când o clauză nu este inclusă în 
anexa II sau III, aceasta poate totuși să fie
considerată ca fiind abuzivă în cazul în 
care provoacă un dezechilibru semnificativ
între drepturile și obligațiile părților care 
decurg din contract, în detrimentul 
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din contract, în detrimentul 
consumatorului.

consumatorului.

Or.fr

Justificare

Este necesar să se introducă o referință la anexele II și III care permite să se precizeze 
etapele de punere în aplicare a testului de echitate („fairness test”). Caracterul abuziv al 
unei clauze conținute într-un contract încheiat între un comerciant și un consumator trebuie 
să fie analizat pornind de la constatarea obiectivă a unui dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților, independent de orice apreciere referitoare la buna credință.

Amendamentul 1468
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care o clauză contractuală 
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință,
provoacă un dezechilibru semnificativ
între drepturile și obligațiile părților care 
decurg din contract, în detrimentul 
consumatorului.

1. O listă de clauze contractuale este 
considerată ca fiind abuzivă în cazul în 
care, în contradicție cu cerința de bună 
credință, dezavantajează în mod
semnificativ consumatorul, în special în 
cazul în care este incompatibilă cu 
principiile esențiale ale legislației de la 
care deviază sau îngrădește drepturile și 
obligațiile esențiale care decurg din natura 
contractului, astfel încât realizarea 
obiectivului contractului este în pericol.

Or.de

Amendamentul 1469
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care o clauză contractuală nu 
este inclusă în anexa II sau III, statele 

1. În cazul în care o clauză contractuală nu 
este inclusă în anexa II sau III, statele 
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membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru nerezonabil între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

Or.en

Amendamentul 1470
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Atunci când apreciază caracterul 
echitabil al unei clauze contractuale, 
instanța competentă sau autoritatea 
națională ia în considerare modul în care 
clauza contractuală a fost comunicată 
consumatorului de către comerciant și, 
dacă este cazul, modul în care a fost 
redactată, în conformitate cu articolul 31 
alineatele (1) și (2);

Or.en

Amendamentul 1471
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se, în 
momentul încheierii contractului, la toate 
circumstanțele care însoțesc încheierea 
contractului și la toate celelalte clauze ale 

2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se la 
toate circumstanțele existente înainte, în 
timpul și după încheierea contractului și la 
toate celelalte clauze ale contractului sau 
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contractului sau ale unui alt contract de 
care acesta depinde. Atunci când apreciază 
caracterul loial al unei clauze contractuale, 
autoritatea națională ia, de asemenea, în 
considerare modul în care contractul a fost 
elaborat și comunicat consumatorului de 
către comerciant în conformitate cu 
articolul 31.

ale unui alt contract de care acesta depinde.
Atunci când apreciază caracterul loial al 
unei clauze contractuale, autoritatea 
națională ia, de asemenea, în considerare 
modul în care contractul a fost elaborat și 
comunicat consumatorului de către 
comerciant în conformitate cu articolul 31.

Or.en

Amendamentul 1472
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se, în 
momentul încheierii contractului, la toate 
circumstanțele care însoțesc încheierea 
contractului și la toate celelalte clauze ale 
contractului sau ale unui alt contract de 
care acesta depinde. Atunci când apreciază 
caracterul loial al unei clauze contractuale, 
autoritatea națională ia, de asemenea, în 
considerare modul în care contractul a fost 
elaborat și comunicat consumatorului de 
către comerciant în conformitate cu 
articolul 31.

2. Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se la 
toate circumstanțele existente înainte, în 
timpul și după încheierea contractului și la 
toate celelalte clauze ale contractului sau 
ale unui alt contract de care acesta depinde.
Atunci când apreciază caracterul loial al 
unei clauze contractuale, autoritatea 
națională ia, de asemenea, în considerare 
modul în care contractul a fost elaborat și 
comunicat consumatorului de către 
comerciant în conformitate cu articolul 31.

Or.en

Amendamentul 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se, în 
momentul încheierii contractului, la toate 
circumstanțele care însoțesc încheierea 
contractului și la toate celelalte clauze ale 
contractului sau ale unui alt contract de 
care acesta depinde. Atunci când apreciază 
caracterul loial al unei clauze contractuale, 
autoritatea națională ia, de asemenea, în 
considerare modul în care contractul a fost 
elaborat și comunicat consumatorului de 
către comerciant în conformitate cu 
articolul 31.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și prin raportarea, 
înaintea, în momentul și ulterior încheierii 
contractului, la toate circumstanțele care 
însoțesc încheierea contractului și la toate 
celelalte clauze ale contractului sau ale 
unui alt contract de care acesta depinde. 
Atunci când apreciază caracterul loial al 
unei clauze contractuale, autoritatea 
națională ia, de asemenea, în considerare 
modul în care contractul a fost elaborat și 
comunicat consumatorului de către 
comerciant în conformitate cu articolul 31.

Or.el

Amendamentul 1474
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când apreciază caracterul 
echitabil al unei clauze contractuale, 
instanța competentă sau autoritatea 
națională ia în considerare modul în care 
comerciantul i-a prezentat clauzele 
contractuale consumatorului, precum și 
modul în care el a redactat aceste clauze 
contractuale în conformitate cu articolul 
31 alineatele (1) și (2).

Or.en
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Amendamentul 1475
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Atunci când se apreciază dacă o 
clauză contractuală este abuzivă pentru 
consumator, se pot lua în considerare și 
circumstanțele existente după încheierea 
contractului.

Or.en

Amendamentul 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică
aprecierii obiectului principal al 
contractului sau caracterului adecvat al 
remunerației prevăzute pentru obligația 
contractuală principală a comerciantului, 
cu condiția ca acesta din urmă să respecte 
în totalitate dispozițiile articolului 31.

(3) Cu condiția ca comerciantul să 
respecte în totalitate dispozițiile articolului 
31 alineatele (1), (2) și (3), aprecierea 
caracterului abuziv al clauzelor nu 
privește nici definiția obiectului principal 
al contractului, nici caracterul adecvat al 
prețului bunurilor sau al remunerației 
serviciilor, pe de o parte, față de bunurile 
sau serviciile furnizate în contrapartidă, 
pe de altă parte, cu condiția ca aceste 
clauze să fie redactate în mod clar și 
inteligibil.

Or.fr

Justificare

Modul de redactare a Directivei 93/13/CE este mai clar și asigură un grad mai ridicat de 
securitate juridică.
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Amendamentul 1477
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care contractul este 
încheiat pentru achiziționarea de bunuri 
digitale, termenii de utilizare nu sunt 
considerați ca fiind obiectul contractului.

Or.en

Justificare

Alineatul (4): contractele de vânzare a produselor digitale conțin adesea clauze care impun 
restricții privind utilizarea conținutului achiziționat, ceea ce poate duce la un dezechilibru 
semnificativ între drepturile și obligațiile părților contractuale, în detrimentul 
consumatorului. De aceea, trebuie menționat în mod explicit în propunere că astfel de 
contracte nu sunt acoperite de excepția referitoare la obiectul principal al contractului, dar 
că clauzele contractuale referitoare la utilizarea de conținut digital intră în domeniul de 
aplicare a testului abuziv.

Amendamentul 1478
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. În cazul în care contractul este 
încheiat pentru achiziționarea de produse 
digitale, termenii de utilizare nu sunt 
considerați ca făcând parte din contract.

Or.en

Amendamentul 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1480
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. În cazul în care contractul este 
încheiat pentru achiziționarea de bunuri 
digitale, termenii de utilizare nu sunt 
considerați ca fiind obiectul contractului.

Or.en

Amendamentul 1481
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei eliminat
În cazul în care comerciantul pretinde că 
s-a negociat individual o clauză 
contractuală, acestuia îi revine sarcina 
probei.

Or.de

Amendamentul 1482
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul pretinde că s-
a negociat individual o clauză 
contractuală, acestuia îi revine sarcina 
probei.

În cazul în care comerciantul pretinde că o 
clauză contractuală este în conformitate cu 
cerințele de transparență prevăzute la 
articolul 31, acestuia îi revine sarcina 
probei.

Or.en

Justificare

Ar trebui să îi revină comerciantului sarcina de a dovedi că clauzele contractuale în privința 
cărora consumatorul susține că nu sunt transparente sunt conforme cu cerințele de 
transparență prevăzute la articolul 31.

Amendamentul 1483
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul pretinde că s-
a negociat individual o clauză 
contractuală, acestuia îi revine sarcina 
probei.

În cazul în care comerciantul pretinde că o 
clauză contractuală este în conformitate cu 
cerințele de transparență prevăzute la 
articolul 31, acestuia îi revine sarcina 
probei.

Or.en

Amendamentul 1484
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul pretinde că s-
a negociat individual o clauză 
contractuală, acestuia îi revine sarcina 
probei.

În cazul în care comerciantul pretinde că o 
clauză contractuală este în conformitate cu 
cerințele de transparență prevăzute la 
articolul 31, acestuia îi revine sarcina 
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probei.

Or.en

Amendamentul 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1486
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauze considerate abuzive în orice 
situație

eliminat

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Or.de

Amendamentul 1487
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista 
neexhaustivă de la anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre.

Or.fr

Amendamentul 1488
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație.
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista 
neexhaustivă de la anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație.
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre. Statele 
membre pot adopta sau menține în 
vigoare clauze contractuale suplimentare 
pe lângă lista respectivă.

Or.en

Justificare

O listă închisă de clauze contractuale abuzive ar reduce nivelul de protecție a consumatorilor 
în unele state membre și ar împiedica evoluțiile ulterioare și flexibilitatea necesară în 
domeniul protecției consumatorilor.

Amendamentul 1489
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație.
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație.

Or.fr

Amendamentul 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre. Pentru a 
asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot 
adopta sau menține în legislația lor 
internă dispoziții conform cărora orice 
clauze contractuale suplimentare sunt 
considerate abuzive în orice situație.

Or.el

Amendamentul 1491
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta sau menține 
dispoziții care oferă un nivel mai ridicat 
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de protecție a intereselor consumatorilor 
și pot completa lista clauzelor de la anexa 
II la prezenta directivă cu alte clauze 
contractuale considerate abuzive în orice 
situație.

Or.fr

Justificare

Practicile în domeniul clauzelor contractuale evoluează repede pe piață. Este important să se 
mențină o „listă neagră” deschisă pentru a asigura flexibilitatea și capacitatea de reacție 
necesară în vederea unei mai bune protecții a consumatorilor.

Amendamentul 1492
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta sau menține 
dispoziții legale naționale pentru a stabili 
clauze contractuale suplimentare care 
sunt considerate abuzive în toate 
situațiile. Dispozițiile legale naționale 
trebuie totuși să fie compatibile cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și, în special, să nu contravină 
realizării obiectivului directivei, și anume 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
interne și evitarea denaturării concurenței 
în Uniune. În acest sens, dispozițiile 
legale naționale trebuie să fie adecvate 
scopului lor și proporționale.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 161.
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Amendamentul 1493
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 34a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Întrucât lista clauzelor de la anexa II la 
prezenta directivă nu este exhaustivă, ea 
poate fi completată de către statele 
membre, care pot adopta sau menține 
dispoziții care oferă un nivel mai ridicat 
de protecție a intereselor consumatorilor, 
pentru a acorda unui număr mai mare de 
clauze contractuale statutul de clauze 
abuzive în orice situație.

Or.fr

Amendamentul 1494
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 35 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauze presupuse a fi abuzive eliminat
Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la 
punctul 1 al anexei III sunt considerate 
abuzive, cu excepția cazului în care 
comerciantul demonstrează că aceste 
clauze contractuale nu sunt abuzive în 
conformitate cu articolul 32. Această listă 
de clauze contractuale se aplică în toate 
statele membre și nu poate modificată 
decât în conformitate cu articolul 39 
alineatul (2) și cu articolul 40.

Or.de



PE452.545v01-00 174/227 AM\836859RO.doc

RO

Amendamentul 1495
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista 
neexhaustivă de la punctul 1 al anexei III 
sunt considerate abuzive, cu excepția 
cazului în care comerciantul demonstrează 
că aceste clauze contractuale nu sunt 
abuzive în conformitate cu articolul 32.

Or.fr

Amendamentul 1496
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista
neexhaustivă de la punctul 1 al anexei III 
sunt considerate abuzive, cu excepția 
cazului în care comerciantul demonstrează 
că aceste clauze contractuale nu sunt 
abuzive în conformitate cu articolul 32.
Statele membre pot adopta sau menține în 
vigoare clauze contractuale suplimentare 
pe lângă lista respectivă.

Or.en

Justificare

O listă închisă de clauze contractuale abuzive ar reduce nivelul de protecție a consumatorilor 
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în unele state membre și ar împiedica evoluțiile ulterioare și flexibilitatea necesară în 
domeniul protecției consumatorilor.

Amendamentul 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre.

Or.fr

Justificare

Se reia conținutul articolului 35 primul paragraf al raportorului.

Amendamentul 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre. Pentru a 
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modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, statele membre pot 
adopta sau menține în legislația lor 
internă dispoziții conform cărora orice 
clauze contractuale suplimentare sunt 
considerate abuzive în orice situație.

Or.el

Amendamentul 1499
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întrucât lista clauzelor de la anexa III la 
prezenta directivă nu este exhaustivă, ea 
poate fi completată de către statele 
membre, care pot adopta sau menține 
dispoziții care oferă un nivel mai ridicat 
de protecție a intereselor consumatorilor, 
pentru a acorda unui număr mai mare de 
clauze contractuale statutul de clauze 
presupuse a fi abuzive.

Or.fr

Amendamentul 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta sau menține 
dispoziții care oferă un nivel mai ridicat 
de protecție a intereselor consumatorilor 
și pot completa lista clauzelor de la anexa 
III la prezenta directivă cu alte clauze 
contractuale presupuse a fi abuzive.

Or.fr
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Justificare

Practicile în domeniul clauzelor contractuale evoluează repede pe piață. Este important să se 
mențină o „listă gri” deschisă pentru a asigura flexibilitatea și capacitatea de reacție 
necesară în vederea unei mai bune protecții a consumatorilor.

Amendamentul 1501
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta sau menține 
dispoziții legale naționale pentru a stabili 
clauze contractuale suplimentare care 
sunt considerate abuzive în toate 
situațiile. Dispozițiile legale naționale 
trebuie totuși să fie compatibile cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și să nu contravină realizării 
obiectivului directivei, și anume 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
interne și evitarea denaturării concurenței 
în Uniune. În acest sens, dispozițiile 
legale naționale trebuie să fie adecvate 
scopului lor și proporționale.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 163.

Amendamentul 1502
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 36 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interpretarea clauzelor eliminat
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1. În cazul în care există îndoieli cu 
privire la sensul unei clauze, prevalează 
interpretarea cea mai favorabilă pentru 
consumator.
2. Prezentul articol nu se aplică în 
contextul procedurilor prevăzute la 
articolul 38 alineatul (2).

Or.de

Amendamentul 1503
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul articol nu se aplică în 
contextul procedurilor prevăzute la 
articolul 38 alineatul (2).

eliminat

Or.en

Amendamentul 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de

Amendamentul 1505
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 37 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele clauzelor contractuale abuzive eliminat
Clauzele contractuale care sunt abuzive 
nu sunt obligatorii pentru consumator. 
Contractul continuă să fie obligatoriu 
pentru părți dacă poate rămâne în vigoare 
fără clauzele abuzive.

Or.de

Amendamentul 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 37 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauzele contractuale care sunt abuzive nu 
sunt obligatorii pentru consumator. 
Contractul continuă să fie obligatoriu 
pentru părți dacă poate rămâne în vigoare 
fără clauzele abuzive.

Clauzele contractuale care sunt abuzive și 
care nu sunt compatibile cu cerințele 
privind transparența prevăzute la articolul 
31 alineatele (1) și (2) din prezenta 
directivă nu sunt obligatorii pentru 
consumator. Contractul continuă să fie 
obligatoriu pentru părți dacă poate rămâne 
în vigoare fără clauzele abuzive și lipsite 
de transparență.

Or.el

Amendamentul 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 37 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
adopta dispoziții legale naționale diferite 
față de cele stabilite la prezentul articol.

Or.de
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Amendamentul 1508
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 38 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare în ceea ce privește 
clauzele contractuale abuzive

eliminat

1. Statele membre se asigură că, în 
interesul consumatorilor și al 
concurenților, există mijloace adecvate și 
eficace pentru a preveni utilizarea în 
continuare a clauzelor abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii de 
către comercianți.
2. În special, persoanele sau organizațiile 
care, în temeiul legislației naționale, au 
un interes legitim în ceea ce privește 
protecția consumatorilor, pot să introducă 
o acțiune în fața instanțelor sau 
autorităților administrative în vederea 
unei decizii prin care să se stipuleze 
caracterul abuziv al clauzelor 
contractuale destinate utilizării generale.
3. Statele membre abilitează instanțele 
judecătorești sau autoritățile 
administrative să aplice mijloace adecvate 
și eficace pentru a împiedica comercianții 
să utilizeze în continuare clauze despre 
care s-a constatat că sunt abuzive.
4. Statele membre se asigură că acțiunile 
juridice menționate la alineatele (2) și (3) 
pot fi îndreptate fie separat, fie în 
ansamblu, în funcție de dreptul 
procedural național, împotriva mai multor 
comercianți din același sector economic 
sau împotriva asociațiilor acestora care 
utilizează sau recomandă utilizarea 
acelorași clauze contractuale generale 
sau clauze similare.

Or.de
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Amendamentul 1509
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre garantează că 
comercianții sunt obligați să pună 
clauzele contractuale utilizate în 
tranzacțiile juridice în sensul 
capitolului V la dispoziția organismelor 
menționate la articolul 41 alineatul (2), în 
mod adecvat și gratuit, la solicitarea 
acestora.

Or.de

Justificare

Verbraucherverbänden kommt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von 
Verbraucherinteressen zu, insbesondere auch in Bezug auf unwirksame Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, also Vertragsklauseln, die vom Gewerbetreibenden oder einem 
Dritten im Voraus abgefasst wurden und denen der Verbraucher zugestimmt hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, ihren Inhalt zu beeinflussen. Den Einrichtungen, insbesondere 
den Verbraucherverbänden, sollte zu diesem Zweck ein gegen die Gewerbetreibenden 
gerichteter Anspruch auf Aushändigung der entsprechenden Vertragsklauseln zustehen

Amendamentul 1510
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că acțiunile 
juridice menționate la alineatele (2) și (3) 
pot fi îndreptate fie separat, fie în 
ansamblu, în funcție de dreptul procedural 
național, împotriva mai multor comercianți 
din același sector economic sau împotriva 
asociațiilor acestora care utilizează sau 
recomandă utilizarea acelorași clauze 

4. Statele membre se asigură că acțiunile 
juridice menționate la alineatele (2) și (3) 
pot fi îndreptate, în funcție de dreptul 
procedural național, împotriva mai multor 
comercianți din același sector economic 
sau împotriva asociațiilor acestora care 
utilizează sau recomandă utilizarea 
acelorași clauze contractuale generale sau 
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contractuale generale sau clauze similare. clauze similare.

Or.de

Amendamentul 1511
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 39 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuirea clauzelor din anexele II și III eliminat
1. Statele membre notifică Comisiei 
clauzele considerate a fi abuzive de către 
autoritățile naționale competente și pe 
care le consideră relevante în scopul 
modificării prezentei directive în 
conformitate cu alineatul (2).
2. Având în vedere notificările primite în 
temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 40 alineatul (2).

Or.en

Amendamentul 1512
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 39 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuirea clauzelor din anexele II și III eliminat
1. Statele membre notifică Comisiei 
clauzele considerate a fi abuzive de către 
autoritățile naționale competente și pe 
care le consideră relevante în scopul 
modificării prezentei directive în 
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conformitate cu alineatul (2).
2. Având în vedere notificările primite în 
temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 40 alineatul (2).

Or.de

Amendamentul 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 39 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuirea clauzelor din anexele II și III eliminat
1. Statele membre notifică Comisiei 
clauzele considerate a fi abuzive de către 
autoritățile naționale competente și pe 
care le consideră relevante în scopul 
modificării prezentei directive în 
conformitate cu alineatul (2).
2. Având în vedere notificările primite în 
temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 40 alineatul (2).

Or.el

Amendamentul 1514
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere notificările primite în 
temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 40 alineatul (2).

eliminat

Or.en

Amendamentul 1515
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul eliminat
1. Comisia este asistată de Comitetul 
pentru clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii (denumit în 
continuare „comitetul”).
2. Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE17, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din aceasta.
17 JO L 17, 17.7.1999, p. 23. Decizie 
modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO 
L 200, 22.7.2006, p. 11).

Or.en

Amendamentul 1516
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 40 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul eliminat
1. Comisia este asistată de Comitetul 
pentru clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii (denumit în 
continuare „comitetul”).
2. Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE17, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din aceasta.
17 JO L 17, 17.7.1999, p. 23. Decizie 
modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO 
L 200, 22.7.2006, p. 11).

Or.en

Amendamentul 1517
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 40a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 1518
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că există 
mijloace adecvate și eficace pentru a 
garanta respectarea prezentei directive.

1. Statele membre și Comisia se asigură că 
există mijloace adecvate și eficace pentru a 
garanta respectarea drepturilor 
consumatorilor prevăzute în cadrul
prezentei directive.

Or.en

Amendamentul 1519
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – punctul 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mijloacele menționate la alineatul (1) 
cuprind dispoziții europene și naționale 
referitoare la căi de atac adecvate, 
inclusiv la acțiuni colective și la sisteme 
alternative de soluționare a litigiilor.

Or.en

Amendamentul 1520
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Mijloacele menționate la alineatul (1) 
cuprind dispoziții care permit unuia sau 
mai multora dintre următoarele 
organisme, astfel cum este stabilit de 
legislația națională, să introducă o 
acțiune în fața unei instanțe judecătorești 
sau a organelor administrative 
competente, în temeiul legislației 
naționale, pentru a se asigura aplicarea 
dispozițiilor de drept intern de punere în 
aplicare a prezentei directive:

2. Modificarea Directivei 98/27/CE
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Or.de

Justificare

Directiva privind acțiunile în încetare cuprinde deja un sistem precum cel prevăzut în 
propunerea Comisiei. În scopul unei legiferări mai bune și mai coerente, anexa la Directiva 
privind acțiunile în încetare ar trebui adaptată în mod corespunzător, în loc să se prevadă un 
sistem propriu în prezenta directivă.

Amendamentul 1521
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) organismele publice sau reprezentanții 
acestora;

a) Anexa la Directiva 98/27/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 mai 1998 privind acțiunile în 
încetare în ceea ce privește protecția 
intereselor consumatorilor se modifică 
după cum urmează:
Punctul 2 are următorul conținut:
„Directiva 2011/XX/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
XX.XX.XXXX privind drepturile 
consumatorilor (JO L, XX.XX.XXXX).”
Punctele 7, 9, 10 se elimină.

Or.de

Justificare

Directiva privind acțiunile în încetare cuprinde deja un sistem precum cel prevăzut în 
propunerea Comisiei. În scopul unei legiferări mai bune și mai coerente, anexa la Directiva 
privind acțiunile în încetare ar trebui adaptată în mod corespunzător, în loc să se prevadă un 
sistem propriu în prezenta directivă.

Amendamentul 1522
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

b) organizațiile de protecție a 
consumatorilor care au un interes legitim 
în protejarea consumatorilor;

eliminat

Or.de

Justificare

Directiva privind acțiunile în încetare cuprinde deja un sistem precum cel prevăzut în 
propunerea Comisiei. În scopul unei legiferări mai bune și mai coerente, anexa la Directiva 
privind acțiunile în încetare ar trebui adaptată în mod corespunzător, în loc să se prevadă un 
sistem propriu în prezenta directivă.

Amendamentul 1523
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) organizații profesionale care au un 
interes legitim să acționeze.

eliminat

Or.de

Justificare

Directiva privind acțiunile în încetare cuprinde deja un sistem precum cel prevăzut în 
propunerea Comisiei. În scopul unei legiferări mai bune și mai coerente, anexa la Directiva 
privind acțiunile în încetare ar trebui adaptată în mod corespunzător, în loc să se prevadă un 
sistem propriu în prezenta directivă.

Amendamentul 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 42a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza notificărilor primite din partea 
statelor membre și pentru a garanta 
același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în întreaga UE, Comisia 
prezintă o propunere privind posibilitatea 
de a introduce un sistem comun de 
sancțiuni.

Or.en

Justificare

Fragmentarea între statele membre care aplică sancțiuni diferite pentru aceeași abatere 
contribuie la o lipsă continuă de securitate juridică pe teritoriul UE și dăunează atât 
consumatorilor, cât și întreprinderilor. Doar punerea în execuție a sancțiunii ar trebui lăsată 
în sarcina statelor membre.

Amendamentul 1525
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 23 din 
Regulamentul Roma I, contractele dintre 
consumatori și întreprinzători intră în 
domeniul armonizat sub incidența 
dreptului ales de părți în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul Roma I. 
Articolul 6 și articolul 11 alineatul (4) din 
Regulamentul Roma I nu se aplică. 
Dispozițiile privind protecția 
consumatorilor în sensul 
articolului 6 alineatul (2) din 
Regulamentul Roma I de la care nu se 
poate deroga sunt menționate la final în 
prezenta directivă.

Or.de
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Justificare

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.

Amendamentul 1526
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 44 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorilor cu 
privire la dispozițiile legislației naționale 
care transpun prezenta directivă și, după 
caz, încurajează comercianții și 
responsabilii de cod să informeze 
consumatorii cu privire la codurile lor de 
conduită.

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorilor, în 
special prin instrumente de TIC și prin 
mass-media publică, cu privire la 
dispozițiile legislației naționale care 
transpun prezenta directivă și, după caz, 
încurajează comercianții și responsabilii de 
cod să informeze consumatorii cu privire la 
codurile lor de conduită.

Or.en

Amendamentul 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 44 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorilor cu 
privire la dispozițiile legislației naționale 
care transpun prezenta directivă și, după 
caz, încurajează comercianții și 
responsabilii de cod să informeze 

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorilor și a 
comercianților cu privire la dispozițiile 
legislației naționale care transpun prezenta 
directivă și, după caz, încurajează 
comercianții și responsabilii de cod să 
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consumatorii cu privire la codurile lor de 
conduită.

informeze consumatorii cu privire la 
codurile lor de conduită.

Or.en

Amendamentul 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 44 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru informarea consumatorilor cu 
privire la dispozițiile legislației naționale 
care transpun prezenta directivă și, după 
caz, încurajează comercianții și 
responsabilii de cod să informeze 
consumatorii cu privire la codurile lor de 
conduită.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
adecvate pentru informarea consumatorilor 
cu privire la dispozițiile legislației 
naționale care transpun prezenta directivă 
și, după caz, încurajează comercianții și 
responsabilii de cod să informeze 
consumatorii cu privire la codurile lor de 
conduită.

Or.el

Amendamentul 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Articolul 45 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorul este scutit de la efectuarea 
oricărei plăți în caz de furnizare 
nesolicitată a unui produs, interzisă prin 
articolul 5 alineatul (5) și prin anexa I 
punctul 29 din Directiva 2005/29/CE. 
Absența unui răspuns din partea 
consumatorului în urma unei astfel de 
furnizări nesolicitate nu reprezintă un 
consimțământ.

Consumatorul este scutit de la efectuarea 
oricărei plăți în caz de furnizare 
nesolicitată a unui produs, interzisă prin 
articolul 5 alineatul (5) și prin anexa I 
punctul 29 din Directiva 2005/29/CE. 
Absența unui răspuns din partea 
consumatorului în urma unei astfel de 
furnizări nesolicitate nu reprezintă un 
consimțământ, iar consumatorul poate 
păstra sau înstrăina orice bun livrat.

Or.en



PE452.545v01-00 192/227 AM\836859RO.doc

RO

Amendamentul 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 46a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Obligația de raportare și evaluarea 

reciprocă
1. Statele membre prezintă Comisiei până 
la [sfârșitul perioadei de transpunere], iar 
apoi la fiecare trei ani, un raport care 
conține următoarele informații:
a) formularea obligațiilor de informare 
suplimentare pe care statele membre le 
adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (3b) și (3c);
b) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (2a);
c) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (5b) și articolul 28 
alineatul (5a);
d) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare pe care statele membre le 
consideră abuzive în orice situație, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul 
(1a);
e) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare despre care statele membre 
presupun că sunt abuzive, în conformitate 
cu articolul 35 alineatul (1a);
f) formularea hotărârilor de importanță 
majoră – alături de justificările aferente –
luate de instanțele, curțile de arbitraj sau
autoritățile administrative competente din 
statele membre în domeniile vizate de 
prezenta directivă.
2. În cazul informațiilor precizate la 



AM\836859RO.doc 193/227 PE452.545v01-00

RO

alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e), 
statele membre trebuie să explice pentru 
fiecare caz în parte de ce dispozițiile 
legale naționale diferite sunt adecvate 
scopului lor și proporționale.
3. Comisia se asigură că informațiile 
menționate la alineatul (1) literele (d) și 
(e) sunt ușor accesibile consumatorilor și 
comercianților, de exemplu pe un site 
internet.
4. Comisia înaintează rapoartele 
prevăzute la alineatul (1) celorlalte state 
membre, care în termen de șase luni de la 
primirea acestora își prezintă observațiile 
asupra fiecăruia dintre rapoarte. În 
același termen, Comisia consultă părțile 
interesate cu privire la aceste rapoarte.

Or.de

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 174.

Amendamentul 1531
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 46b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46b
Compatibilitatea cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene
În cazul în care statele membre adoptă 
sau mențin dispoziții legale naționale 
pentru a asigura un nivel mai înalt de 
protecție a consumatorilor, acestea 
trebuie totuși să fie compatibile cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Dispozițiile trebuie, în special, 
să nu contravină realizării obiectivului 
directivei, și anume asigurarea bunei 
funcționări a pieței interne și evitarea 
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denaturării concurenței în Uniune. În 
acest sens, dispozițiile legale naționale 
trebuie să fie adecvate scopului lor și 
proporționale.

Or.de

Amendamentul 1532
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Obligația de raportare și evaluarea 
reciprocă
1. Statele membre prezintă Comisiei până 
la [sfârșitul perioadei de transpunere], iar 
apoi la fiecare trei ani, un raport care 
conține următoarele informații:
a) formularea obligațiilor de informare 
suplimentare pe care statele membre le 
adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (3b) și (3c);
b) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (2a);
c) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (5b) și articolul 28 
alineatul (5a);
d) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare pe care statele membre le 
consideră abuzive în orice situație, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul 
(1a);
e) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare despre care statele membre 
presupun că sunt abuzive, în conformitate 
cu articolul 35 alineatul (1a);
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f) formularea hotărârilor de importanță 
majoră – alături de justificările aferente –
luate de instanțele, curțile de arbitraj sau 
autoritățile administrative competente din 
statele membre în domeniile vizate de 
prezenta directivă.
2. În cazul informațiilor precizate la 
alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e), 
statele membre trebuie să explice pentru 
fiecare caz în parte de ce dispozițiile 
legale naționale diferite sunt neapărat 
necesare pentru a proteja consumatorii în 
mod adecvat și să motiveze de ce acestea 
sunt proporționale și eficiente.
Singurul criteriu pentru evaluarea 
eficienței unei dispoziții legale naționale 
diferite pentru protecția consumatorilor 
este, pe de o parte, practicabilitatea 
acesteia în mediul comercial și, pe de altă 
parte, furnizarea de dovezi, din punct de 
vedere practic și juridic, în procese 
juridice finalizate cu succes.
3. Comisia se asigură că informațiile 
menționate la alineatul (1) literele (a), (d) 
și (e) sunt ușor accesibile consumatorilor 
și comercianților în toate limbile oficiale 
într-un limbaj clar și inteligibil, de 
exemplu pe un site internet.
4. Comisia înaintează rapoartele 
prevăzute la alineatul (1) celorlalte state 
membre, care în termen de șase luni de la 
primirea acestora își prezintă observațiile 
asupra fiecăruia dintre rapoarte.
În același termen, Comisia consultă 
părțile interesate cu privire la aceste 
rapoarte.

Or.de

Justificare

Ar fi deosebit de important ca și obligațiile de raportare de la litera (a) să fie făcute 
accesibile întreprinderilor. În plus, în special obligațiile de raportare suplimentare ar trebui 
puse la dispoziție într-un limbaj clar și inteligibil în toate limbile oficiale.
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Amendamentul 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cerințe de informare
1. Statele membre comunică Comisiei 
următoarele informații:
(a) formularea obligațiilor de informare 
suplimentare pe care statele membre le 
adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (3b) și (3c);
(b) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu
articolul 22 alineatul (2a);
(c) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (5b) și articolul 28 
alineatul (5a);
(d) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare pe care statele membre le 
consideră abuzive în orice situație, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul 
(1a);
(e) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare despre care statele membre 
presupun că sunt abuzive, în conformitate 
cu articolul 35 alineatul (1a);
2. Comisia se asigură că informațiile 
menționate la alineatul (1) sunt ușor 
accesibile consumatorilor și 
comercianților, de exemplu pe un site 
internet.

Or.fi

Justificare

Cerința propusă de evaluare și raportare ar trebui considerată că este adecvată și evită 
birocrația excesivă. Este suficient ca întreprinderile și consumatorii să primească astfel de 
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informații relevante pentru încheierea unui contract (și posibil pentru alegerea dreptului 
aplicabil).

Amendamentul 1534
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 46a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 1535
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 1 – titlul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

INFORMAȚII PRIVIND EXERCITAREA 
DREPTULUI DE RETRAGERE

EXEMPLU DE INFORMAȚII PRIVIND 
EXERCITAREA DREPTULUI DE 
RETRAGERE

Or.en

Amendamentul 1536
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Anexa I – punctul Aa (nou) 



PE452.545v01-00 198/227 AM\836859RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aa. INFORMAȚII PRIVIND 
EXERCITAREA DREPTURILOR DE 
RETRAGERE PENTRU 
CONTRACTELE DE VÂNZARE 
NEGOCIATE ÎN AFARA SPAȚIILOR 
COMERCIALE
A. Modelul european de notificare privind 
dreptul de retragere
Dreptul de retragere
Aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile 
calendaristice în care puteți anula 
prezentul contract fără a oferi motive.
Termenul începe din prima zi după ziua 
semnării formularului de comandă. În 
cazul în care ultima zi a termenului este o 
sărbătoare legală, o sâmbătă sau o 
duminică, termenul se încheie în 
următoarea zi lucrătoare.
Pentru validarea termenului de retragere 
este suficientă trimiterea declarației de 
retragere în timp util.
Vă rugăm să trimiteți declarația de 
retragere pe un suport durabil (de 
exemplu, prin poștă, sub formă de 
scrisoare) către: [1] În acest scop, puteți 
folosi modelul alăturat; folosirea acestuia 
nu este obligatorie.
Trebuie reamintit faptul că, în cadrul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale, anumite state membre ale 
Uniunii interzic comerciantului ca, în 
timpul primelor șapte zile din perioada de 
retragere, să solicite consumatorului 
efectuarea oricărei plăți, să efectueze 
livrarea bunurilor sau executarea 
serviciilor.
În cazul prezentului contract negociat în 
afara spațiilor comerciale, această 
interdicție se aplică: da/nu [2]
Efectele retragerii
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În cazul în care retragerea se realizează 
conform reglementărilor legale, trebuie să 
returnați produsele primite în termen de 
14 zile calendaristice pe [cheltuiala 
noastră/dvs.][3]. Pentru dvs. termenul 
începe o dată cu trimiterea declarației de 
retragere. La calcularea termenului, ziua 
trimiterii declarației de retragere nu se ia 
în considerație. În cazul în care ultima zi 
a termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se 
încheie în următoarea zi lucrătoare.
Noi avem obligația de a vă rambursa, în 
termen de 14 zile calendaristice, toate 
sumele primite ca plată. Termenul de 
rambursare începe să curgă, în ceea ce ne 
privește, o dată cu primirea declarației 
dvs. de retragere. La calcularea 
termenului, ziua primirii declarației de 
retragere nu se ia în considerație. În cazul 
în care ultima zi a termenului este o 
sărbătoare legală, o sâmbătă sau o 
duminică, termenul se încheie în 
următoarea zi lucrătoare.
Ne rezervăm dreptul de a amâna 
rambursarea până la data [primirii 
produselor sau până la momentul primirii 
unei dovezi din partea dvs. conform căreia 
ați returnat produsele][4].
[1] Indicați identitatea și adresa 
comerciantului, pe care consumatorul le 
poate utiliza pentru a anula contractul.
[2] A se completa de către comerciant 
înainte de a pune formularul la dispoziția 
consumatorului.
[3] În cazul în care prețul produselor ce 
urmează a fi returnate nu depășește 50 
EUR, între paranteze va figura următorul 
text: „pe cheltuiala dvs.”.
[4] În cazul în care comerciantul se oferă 
să recupereze el însuși produsele de la 
consumator, între paranteze va figura 
următorul text: „recuperării produselor 
de la domiciliul dvs.”
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Or.fr

Amendamentul 1537
Frank Engel

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul A 

Textul propus de Comisie Amendamentul

A. Informații care trebuie să însoțească 
formularul de retragere

A. Informații care trebuie să însoțească 
formularul european de retragere

Or.fr

Amendamentul 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul A 

Textul propus de Comisie Amendamentul

A. Informații care trebuie să însoțească 
formularul de retragere

A. Model de instrucțiuni privind 
retragerea

Dreptul de retragere
Aveți la dispoziție o perioadă de 
paisprezece zile calendaristice în care vă 
puteți retrage, pe un suport durabil, [sau -
atunci când bunul vă este livrat înainte de 
expirarea termenului - prin returnarea 
bunului] din prezentul contract fără a 
oferi motive.
Perioada de retragere începe să curgă [la 
primirea produsului comandat] 1. La 
calcularea perioadei de retragere, ziua 
[primirii produsului] 2 nu se ia în 
considerare. În cazul în care ultima zi a 
termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se 
încheie în următoarea zi lucrătoare.
Pentru validarea termenului de retragere 
este suficientă trimiterea la timp a 
declarației de retragere sau a bunului.
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Vă rugăm să trimiteți declarația de 
retragere pe un suport durabil (de 
exemplu, prin poștă, sub formă de 
scrisoare) 3 către: 4. În acest scop, puteți 
folosi modelul alăturat; folosirea lui nu 
este obligatorie.

Efectele retragerii
În cazul unei retrageri valide trebuie să 
returnați produsele primite în termen de 
paisprezece zile calendaristice pe 
[cheltuiala noastră] 5. Pentru dvs. 
termenul începe odată cu trimiterea 
declarației de retragere sau a bunului. La 
calcularea termenului, ziua trimiterii 
declarației de retragere nu se ia în 
considerare. În cazul în care ultima zi a 
termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se 
încheie în următoarea zi lucrătoare.
În cazul în care starea produselor 
returnate este mai proastă față de starea 
inițială, trebuie să suportați costurile 
aferente pierderii de valoare. Acest lucru 
se aplică doar în cazul în care pierderea 
de valoare nu se datorează manipulării 
necesare a produselor pentru a stabili 
tipul, natura și modul de funcționare. 
Puteți evita o deteriorare a produselor 
dacă nu le folosiți ca și când ar fi bunuri 
proprii și evitați orice fel de manipulare 
care să le diminueze valoarea.
În cazul unei retrageri valide trebuie să vă 
rambursăm toate sumele primite din 
partea dvs. în termen de paisprezece zile 
calendaristice. Pentru noi termenul 
începe odată cu primirea declarației dvs. 
de retragere. La calcularea termenului, 
ziua primirii declarației de retragere nu se 
ia în considerare. În cazul în care ultima 
zi a termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se 
încheie în următoarea zi lucrătoare.
Ne rezervăm dreptul de a condiționa 
rambursarea de primirea bunurilor.

Precizări privind formularea:
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1 În următoarele cazuri speciale, între 
paranteze va figura următorul text:
în cazul contractelor la distanță și al 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale privind prestările de servicii: 
„de la data încheierii contractului sau din 
ziua în care dvs. ați primit o copie a
contractului semnat pe un suport durabil, 
dacă aceasta nu coincide cu data 
încheierii contractului”.
2 În următoarele cazuri speciale, între 
paranteze va figura următorul text:
în cazul contractelor la distanță și al 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale privind prestările de servicii: 
„încheierii contractului sau ziua în care 
dvs. ați primit o copie a contractului 
semnat pe un suport durabil, dacă aceasta 
nu coincide cu data încheierii 
contractului”.
3 În cazul contractelor la distanță se 
inserează următoarele:
a) în cazul în care întreprinzătorul îi 
permite consumatorului să trimită 
declarația de retragere prin e-mail: „sau 
prin e-mail”;
b) în cazul în care întreprinzătorul îi 
permite consumatorului să completeze 
formularul de retragere pe un site internet 
în mod electronic: „sau pe site-ul nostru”.
4 Se specifică: identitatea și sediul 
comercial al întreprinzătorului. În cazul 
contractelor la distanță se adaugă 
următoarele: adresa de e-mail și/sau de 
internet a întreprinzătorului, pe care 
consumatorul o poate folosi pentru 
rezilierea contractului.
5 În cazul în care prețul produsului ce 
urmează a fi returnat nu depășește 
50 EUR, între paranteze va figura 
următorul text: „pe cheltuiala dvs.”.

Or.de
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Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul precedent 178.

Amendamentul 1539
Frank Engel

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Numele, adresa geografică și adresa de 
e-mail ale comerciantului căruia trebuie să 
i se trimită formularul de retragere.

1. Numele, adresa geografică și adresa de 
e-mail ale comerciantului căruia trebuie să 
i se trimită formularul european de 
retragere.

Or.fr

Amendamentul 1540
Frank Engel

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru contractele la distanță încheiate 
pe internet, o declarație conform căreia 
consumatorul poate completa electronic și 
poate depune formularul standard de 
retragere pe site-ul internet al 
comerciantului și conform căreia acesta va 
primi din partea comerciantului pe e-mail 
fără întârziere o confirmare de primire a 
unei astfel de retrageri.

4. Pentru contractele la distanță încheiate 
pe internet, o declarație conform căreia 
consumatorul poate completa electronic și 
poate depune formularul european 
standardizat de retragere pe site-ul internet 
al comerciantului și conform căreia acesta 
va primi din partea comerciantului pe e-
mail fără întârziere o confirmare de primire 
a unei astfel de retrageri.

Or.fr

Amendamentul 1541
Frank Engel

Propunere de directivă
Anexa I – punctul B 



PE452.545v01-00 204/227 AM\836859RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Model de formular de retragere B. Model de formular european de 
retragere

Or.fr

Amendamentul 1542
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a prevedea pentru comerciant o 
perioadă mai scurtă de reziliere a unui 
contract cu durată nedeterminată decât 
pentru consumator;

Or.en

Amendamentul 1543
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a introduce 
acțiuni în justiție sau de a exercita orice 
altă cale de atac, în special prin solicitarea 
consumatorului să sesizeze exclusiv o curte 
de arbitraj care nu este reglementată de 
dispozițiile legale;

(c) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a introduce 
acțiuni în justiție sau de a exercita orice 
altă cale de atac, în special prin solicitarea 
consumatorului să sesizeze exclusiv o curte 
de arbitraj care nu este reglementată de 
dispozițiile legale, prin restricționarea 
dovezilor aflate la dispoziția sa sau prin 
impunerea sarcinii probei care, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
trebuie să îi revină comerciantului;

Or.en
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Amendamentul 1544
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) de a atribui competența exclusivă 
pentru toate litigiile care rezultă în cadrul 
unui contract instanței competente în 
zona în care își are sediul comerciantul, 
cu excepția situației în care consumatorul 
se află sub jurisdicția aceleiași instanțe;

Or.en

Amendamentul 1545
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) de a permite comerciantului să 
stabilească, la latitudinea sa, prețul 
bunurilor și al serviciilor care ar trebui 
stabilit după încheierea contractului;

Or.en

Amendamentul 1546
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) de a permite comerciantului să 
rezilieze sau să modifice contractul ca 
urmare a introducerii monedei euro.

Or.en
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Amendamentul 1547
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera cd (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) de a atribui competența exclusivă 
pentru toate litigiile care rezultă în cadrul 
unui contract instanței competente în 
zona în care își are sediul comerciantul;

Or.en

Justificare

În momentul semnării contractului, locul de rezidență poate fi același cu cel al 
comerciantului, pe când în momentul litigiului, acesta poate fi diferit. Armonizare completă.

Amendamentul 1548
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a instrui și de 
a autoriza o parte terță în vederea 
încheierii unui contract între consumator 
și comerciant și/sau în vederea adoptării 
de măsuri menite să conducă la 
încheierea unui contract între 
consumator și comerciant sau să faciliteze 
încheierea unui astfel de contract.

Or.en

Amendamentul 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera db (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a instrui și de 
a autoriza o parte terță în vederea 
încheierii unui contract între consumator 
și comerciant și/sau în vederea adoptării 
de măsuri menite să conducă la 
încheierea unui contract între 
consumator și comerciant sau să faciliteze 
încheierea unui astfel de contract.

Or.en

Justificare

Orice consumator are dreptul de a instrui și de a autoriza o parte terță în vederea încheierii 
unui contract între acest consumator și un comerciant și/sau în vederea adoptării de măsuri 
menite să conducă la încheierea unui astfel de contract sau să faciliteze încheierea acestuia. 
Orice clauză care împiedică sau obstrucționează acest drept trebuie considerată abuzivă 
indiferent de circumstanțe.

Amendamentul 1550
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a limita drepturile fundamentale 
ale cetățenilor, inclusiv dreptul la viață 
privată, dreptul la libertatea de exprimare 
și dreptul de a avea un proces corect.

Or.en

Amendamentul 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a exclude sau de a limita drepturile 
juridice ale consumatorului față de 
comerciant sau față de o altă parte în 
cazul neexecutării totale sau parțiale sau 
al executării inadecvate de către 
comerciant a oricărora dintre obligațiile 
contractuale, inclusiv drepturile 
consumatorului de a compensa o datorie 
către comerciant printr-o creanță pe care 
consumatorul ar putea să o dețină 
împotriva acestuia;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (a)]

Amendamentul 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a permite comerciantului să rețină 
o plată efectuată de consumator în cazul 
în care acesta din urmă nu încheie sau nu 
execută contractul, fără a acorda 
consumatorului dreptul de a primi o 
despăgubire echivalentă aceleiași sume în 
cazul în care comerciantul nu încheie sau 
nu execută contractul;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (b)]

Amendamentul 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera c (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a solicita oricărui consumator care 
nu își îndeplinește obligația să plătească 
drept despăgubire o sumă excesivă în 
raport cu prejudiciul suferit de 
comerciant;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (c)]

Amendamentul 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera d (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite comerciantului să 
rezilieze contractul după bunul plac, în 
timp ce consumatorul nu beneficiază de 
același drept;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (d)]

Amendamentul 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera e (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a permite comerciantului să 
rezilieze un contract cu durată 
nedeterminată fără un preaviz rezonabil, 
cu excepția cazurilor de încălcare gravă a 
contractului din partea consumatorului;

Or.el
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[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (e)]

Amendamentul 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera f (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de a reînnoi automat un contract cu 
durată determinată în absența unei 
indicații contrare din partea 
consumatorului și în cazul în care acesta 
din urmă trebuie să respecte un preaviz 
lung de reziliere a contractului la sfârșitul 
fiecărei perioade de reînnoire;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (f)]

Amendamentul 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera g (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a permite comerciantului să 
mărească prețul convenit cu 
consumatorul în momentul încheierii 
contractului fără a acorda 
consumatorului dreptul de a rezilia 
contractul;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (g)]

Amendamentul 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera h (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) de a oferi comerciantului posibilitatea 
să își transfere obligațiile în temeiul 
contractului, fără acordul 
consumatorului;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (i)]

Amendamentul 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera i (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) de a permite comerciantului să 
modifice unilateral clauzele contractului, 
inclusiv caracteristicile produsului sau 
serviciului;

Or.el

[Textul a fost mutat de la anexa III punctul 1 litera (k)]

Amendamentul 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera j (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a recurge la 
măsuri juridice sau de a exercita orice 
alte drepturi juridice, în special solicitând 
consumatorului să sesizeze o curte de 
arbitraj care nu este reglementată de 
dispozițiile legale privind soluționarea 
litigiilor;
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Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă în anexa II].

Amendamentul 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera k (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) de a obliga consumatorul să respecte 
clauze de care nu a luat cunoștință 
înainte de încheierea contractului;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă în anexa II].

Amendamentul 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera l (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) de a obliga consumatorul să respecte 
dispozițiile contractului cu efect imediat, 
în timp ce numai comerciantul însuși 
determină perioada de timp în care are 
obligația să respecte contractul;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă în anexa II].

Amendamentul 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 5 – litera m (nouă) 



AM\836859RO.doc 213/227 PE452.545v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) de a autoriza comerciantul să 
stabilească prețul produselor sau 
serviciilor la momentul livrării în 
conformitate cu condiții care îl privesc 
exclusiv pe comerciant;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă în anexa II].

Amendamentul 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a exclude sau de a limita drepturile 
juridice ale consumatorului față de 
comerciant sau față de o altă parte în 
cazul neexecutării totale sau parțiale sau 
al executării inadecvate de către 
comerciant a oricărora dintre obligațiile 
contractuale, inclusiv drepturile 
consumatorului de a compensa o datorie 
către comerciant printr-o creanță pe care 
consumatorul ar putea să o dețină 
împotriva acestuia;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II).

Amendamentul 1565
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) de a exclude sau de a limita drepturile a) de a exclude sau de a limita în mod 
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juridice ale consumatorului față de 
comerciant sau față de o altă parte în cazul 
neexecutării totale sau parțiale sau al 
executării inadecvate de către comerciant a 
oricărora dintre obligațiile contractuale, 
inclusiv drepturile consumatorului de a 
compensa o datorie către comerciant printr-
o creanță pe care consumatorul ar putea să 
o dețină împotriva acestuia;

nejustificat drepturile juridice ale 
consumatorului față de comerciant sau față 
de o altă parte în cazul neexecutării totale 
sau parțiale sau al executării inadecvate de 
către comerciant a oricărora dintre 
obligațiile contractuale, inclusiv drepturile 
consumatorului de a compensa o datorie 
către comerciant printr-o creanță pe care 
consumatorul ar putea să o dețină 
împotriva acestuia;

Or.de

Amendamentul 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a permite comerciantului să rețină 
o plată efectuată de consumator în cazul 
în care acesta din urmă nu încheie sau nu 
execută contractul, fără a acorda 
consumatorului dreptul de a fi primi o 
despăgubire echivalentă aceleiași sume în 
cazul în care comerciantul nu încheie sau 
nu execută contractul;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II).

Amendamentul 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a solicita oricărui consumator care 
nu își îndeplinește obligația să plătească 
drept despăgubire o sumă excesivă în 
raport cu prejudiciul suferit de 

eliminat
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comerciant;

Or.el

(Text mutat în anexa II).

Amendamentul 1568
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) de a aplica taxe neprevăzute, precum 
sancțiuni pentru încălcarea clauzelor 
contractului, care sunt în mod clar 
disproporționate față de costurile 
suportate de comerciant din cauza 
încălcării clauzelor;

Or.en

Amendamentul 1569
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) de a solicita unui consumator să 
achiziționeze bunuri și servicii auxiliare 
care nu au fost anunțate și incluse în 
prețul prevăzut de contractul principal;

Or.en

Amendamentul 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite comerciantului să 
rezilieze contractul după bunul plac, în 
timp ce consumatorul nu beneficiază de 
același drept;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II)

Amendamentul 1571
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite comerciantului să rezilieze 
contractul după bunul plac, în timp ce 
consumatorul nu beneficiază de același 
drept;

(d) de a permite comerciantului să rezilieze 
contractul după bunul plac, în timp ce 
consumatorul nu beneficiază de același 
drept și de a permite comerciantului, în 
cazul în care el este cel care reziliază 
contractul, să rețină sumele care i-au fost 
plătite pentru serviciile care nu au fost 
încă prestate de el;

Or.en

Amendamentul 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a permite comerciantului să 
rezilieze un contract cu durată 
nedeterminată fără un preaviz rezonabil, 
cu excepția cazurilor de încălcare gravă a 
contractului din partea consumatorului;

eliminat

Or.el
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(Text mutat în anexa II)

Amendamentul 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de a reînnoi automat un contract cu 
durată determinată în absența unei 
indicații contrare din partea 
consumatorului și în cazul în care acesta 
din urmă trebuie să respecte un preaviz 
lung de reziliere a contractului la sfârșitul 
fiecărei perioade de reînnoire;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II)

Amendamentul 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a permite comerciantului să 
mărească prețul convenit cu 
consumatorul în momentul încheierii 
contractului fără a acorda 
consumatorului dreptul de a rezilia 
contractul;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II)

Amendamentul 1575
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

g) de a permite comerciantului să mărească 
prețul convenit cu consumatorul în 
momentul încheierii contractului fără a 
acorda consumatorului dreptul de a rezilia 
contractul;

g) de a permite comerciantului să mărească
cu mai mult de 5% prețul convenit cu 
consumatorul în momentul încheierii 
contractului fără a acorda consumatorului 
dreptul de a rezilia contractul;

Or.de

Amendamentul 1576
Catherine Soullie

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a permite comerciantului să 
mărească prețul convenit cu consumatorul 
în momentul încheierii contractului fără a 
acorda consumatorului dreptul de a rezilia 
contractul;

(g) de a permite comerciantului să 
mărească prețul convenit cu consumatorul 
în momentul încheierii contractului fără a 
acorda consumatorului dreptul de a rezilia 
contractul ca urmare a acestei majorări;

Or.en

Amendamentul 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) de a oferi comerciantului posibilitatea 
să își transfere obligațiile în temeiul 
contractului, fără acordul 
consumatorului;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II)
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Amendamentul 1578
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) de a oferi comerciantului posibilitatea să 
își transfere obligațiile în temeiul 
contractului, fără acordul consumatorului;

i) de a prevedea posibilitatea ca 
comerciantul să își poată transfera
obligațiile în temeiul contractului asupra 
unei terțe părți fără acordul 
consumatorului, atunci când acest lucru 
ar putea reduce garanțiile pentru 
consumator;

Or.de

Amendamentul 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) de a permite comerciantului să 
modifice unilateral clauzele contractului, 
inclusiv caracteristicile produsului sau 
serviciului;

eliminat

Or.el

(Text mutat în anexa II)

Amendamentul 1580
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera ka (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) de a permite comerciantului să 
modifice unilateral, fără a avea un motiv 
întemeiat, caracteristicile bunului sau 
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serviciului care urmează să fie furnizat;

Or.en

Amendamentul 1581
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera la (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) de a încheia un acord cu caracter 
obligatoriu pentru consumator, în timp ce 
furnizarea de servicii de către comerciant 
este supusă unei condiții a cărei 
îndeplinire depinde doar de voința 
acestuia;

Or.en

Amendamentul 1582
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera lb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) de a presupune irevocabil acordul 
consumatorului cu clauze cu care acesta 
nu a putut să se familiarizeze înainte de 
încheierea contractului;

Or.en

Amendamentul 1583
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera lc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lc) de a permite comerciantului să 
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limiteze performanța stabilită a 
produsului sau să limiteze 
necorespunzător interoperabilitatea 
produselor digitale cu echipamentele 
hardware și software;

Or.en

Amendamentul 1584
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – litera ld (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ld) de a restricționa utilizarea produselor 
digitale autorizată în temeiul legislației 
privind drepturile de autor;

Or.en

Amendamentul 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a solicita consumatorului să 
plătească o sumă prestabilită în cazul în 
care dorește să rezilieze contractul;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera b (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a impune aplicarea unor proceduri 
de validare a contractului pentru care nu 
există dispoziții în legislația internă sau 
de a obliga consumatorii să respecte 
cerințe excesive pentru exercitarea 
obligațiilor lor contractuale;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera c (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a permite comerciantului să solicite 
garanții financiare excesive din partea 
consumatorului sau de a solicita 
consumatorului să îndeplinească condiții 
de conformitate excesive;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera d (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite comerciantului să 
rezilieze contractul cu efect imediat sau să 
îl rezilieze fără un preaviz rezonabil, fără 
a oferi o compensație adecvată, deși 
contractul respectiv i-a impus 
consumatorului să plătească o sumă de 
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bani considerabilă;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera e (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a obliga consumatorul să plătească 
un avans excesiv înainte ca comerciantul 
să își îndeplinească obligațiile;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera f (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de a permite comerciantului să 
rezilieze un contract cu durată 
determinată fără a plăti o compensație 
consumatorului, cu excepția cazurilor de 
forță majoră;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 12 – litera g (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a solicita consumatorului să 
plătească o compensație comerciantului 
în cazul rezilierii în mod unilateral a unui 
contract cu durată nedeterminată;

Or.el

[Această literă se introduce ca o literă nouă la punctul 1].

Amendamentul 1592
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Punctul 1 litera (e) nu se aplică 
clauzelor prin care un furnizor de servicii 
financiare își rezervă dreptul de a rezilia 
în mod unilateral și fără preaviz un 
contract cu durată nedeterminată, cu 
condiția ca furnizorul să aibă obligația de 
a informa de îndată în acest sens cealaltă 
parte contractantă sau celelalte părți 
contractante.

eliminat

Or.en

Amendamentul 1593
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Punctul 1 litera (g) nu se aplică: eliminat
(a) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și 
alte produse sau servicii al căror preț este 
legat de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
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piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;
(b) contractelor pentru cumpărarea sau 
vânzarea de valută, cecuri de călătorie 
sau ordine de plată internaționale emise 
în valută.
(c) clauzelor de indexare a prețurilor, în 
cazurile în care acestea sunt conforme cu 
legea, cu condiția ca metoda în 
conformitate cu care variază prețurile să 
fie descrisă în mod explicit.

Or.en

Amendamentul 1594
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Punctul 1 litera (k) nu se aplică: eliminat
(a) clauzelor în temeiul cărora un 
furnizor de servicii financiare își rezervă 
dreptul, în cazul în care există un motiv 
întemeiat, de a modifica fără preaviz rata 
dobânzii plătibile de către consumator sau 
datorate acestuia din urmă, sau valoarea 
altor taxe pentru servicii financiare, cu 
condiția ca furnizorul să aibă obligația de 
a informa cealaltă parte contractantă sau 
celelalte părți contractante în această 
privință cu prima ocazie și ca acestea din 
urmă să aibă libertatea de a rezilia 
contractul de îndată.
(b) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și 
alte produse sau servicii al căror preț este 
legat de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;
(c) contractelor pentru cumpărarea sau 
vânzarea de valută, cecuri de călătorie 
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sau ordine de plată internaționale emise 
în valută.
(d) clauzelor în temeiul cărora 
comerciantul își rezervă dreptul de a 
modifica unilateral condițiile unui 
contract cu durată nedeterminată, cu 
condiția ca acesta să aibă obligația de a 
informa consumatorul cu un preaviz 
rezonabil și ca consumatorul să aibă 
libertatea de a rezilia contractul.

Or.en

Amendamentul 1595
Emilie Turunen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Punctul 1 litera (k) nu se aplică: eliminat
(a) clauzelor în temeiul cărora un 
furnizor de servicii financiare își rezervă 
dreptul, în cazul în care există un motiv 
întemeiat, de a modifica fără preaviz rata 
dobânzii plătibile de către consumator sau 
datorate acestuia din urmă, sau valoarea 
altor taxe pentru servicii financiare, cu 
condiția ca furnizorul să aibă obligația de 
a informa cealaltă parte contractantă sau 
celelalte părți contractante în această 
privință cu prima ocazie și ca acestea din 
urmă să aibă libertatea de a rezilia 
contractul de îndată.
(b) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și 
alte produse sau servicii al căror preț este 
legat de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;
(c) contractelor pentru cumpărarea sau 
vânzarea de valută, cecuri de călătorie 
sau ordine de plată internaționale emise 
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în valută.
(d) clauzelor în temeiul cărora 
comerciantul își rezervă dreptul de a 
modifica unilateral condițiile unui 
contract cu durată nedeterminată, cu 
condiția ca acesta să aibă obligația de a 
informa consumatorul cu un preaviz 
rezonabil și ca consumatorul să aibă 
libertatea de a rezilia contractul.

Or.en


