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Amendamentul 1
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât dreptul contractelor 
constituie esența tuturor reglementărilor 
naționale privind comportamentul 
întreprinderilor și al consumatorilor pe 
piață; întrucât piața internă rămâne 
fragmentată din cauza celor 27 de sisteme 
de drept diferite și a riscurilor și costurilor 
tranzacțiilor transfrontaliere;

(A). întrucât piața unică rămâne 
fragmentată din cauza multor factori, 
inclusiv din cauza neaplicării legislației 
existente privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 2
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât dreptul contractelor 
constituie esența tuturor reglementărilor 
naționale privind comportamentul 
întreprinderilor și al consumatorilor pe 
piață; întrucât piața internă rămâne 
fragmentată din cauza celor 27 de sisteme 
de drept diferite și a riscurilor și costurilor
tranzacțiilor transfrontaliere;

(A). întrucât piața unică rămâne 
fragmentată din cauza multor factori, 
inclusiv din cauza neaplicării legislației 
existente privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 3
Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât dreptul contractelor 
constituie esența tuturor reglementărilor 
naționale privind comportamentul 
întreprinderilor și al consumatorilor pe 
piață; întrucât piața internă rămâne 
fragmentată din cauza celor 27 de sisteme 
de drept diferite și a riscurilor și costurilor 
tranzacțiilor transfrontaliere;

(A). întrucât sunt necesare mai multe 
analize pentru a înțelege în continuare de 
ce piața internă rămâne fragmentată și care 
este cea mai bună modalitate de 
soluționare a acestor probleme, inclusiv 
de asigurare a punerii în aplicare a 
legislației existente;

Or. en

Amendamentul 4
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât dreptul contractelor 
constituie esența tuturor reglementărilor 
naționale privind comportamentul 
întreprinderilor și al consumatorilor pe 
piață; întrucât piața internă rămâne 
fragmentată din cauza celor 27 de sisteme 
de drept diferite și a riscurilor și costurilor 
tranzacțiilor transfrontaliere;

(A).întrucât sunt necesare mai multe 
analize pentru a înțelege în continuare de 
ce piața internă rămâne fragmentată și care 
este cea mai bună modalitate de 
soluționare a acestor probleme, inclusiv 
de asigurare a punerii în aplicare a 
legislației existente, cum ar fi Directiva 
privind serviciile în cadrul pieței interne 
(2006/123/CE);

Or. en

Amendamentul 5
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa). întrucât unele dintre cele mai 
evidente obstacole cu care se confruntă 
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consumatorii și IMM-urile în cadrul 
pieței unice europene sunt complexitatea 
relațiilor contractuale, termenii și 
condițiile abuzive din contracte, 
informații neadecvate și insuficiente și 
procedurile ineficiente și de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 6
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de 
avantajele pieței interne;

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de 
avantajele pieței interne;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 8
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de avantajele 
pieței interne;

(B). întrucât printr-un set de instrumente 
care să creeze o legislație mai coerentă și 
unitară, dar și termeni și condiții standard
au de câștigat în special consumatorii și 
întreprinderile, deoarece pot beneficia 
într-o mai mare măsură de piața unică;

Or. en

Amendamentul 9
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de 
avantajele pieței interne;

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat consumatorii, acesta contribuind, 
în special, la asigurarea unor schimburi 
comerciale transfrontaliere mai 
numeroase și mai ușor accesibile în 
cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 10
Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 

(B). întrucât printr-un set de instrumente 
care să creeze o legislație mai coerentă și 
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câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de avantajele 
pieței interne;

unitară, dar și termeni și condiții standard
au de câștigat în special consumatorii și 
întreprinderile, deoarece pot beneficia 
într-o mai mare măsură de piața unică;

Or. en

Amendamentul 11
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte au de 
câștigat în special consumatorii, deoarece 
aceștia pot beneficia din plin de avantajele 
pieței interne;

(B). întrucât printr-un drept comun 
european în materie de contracte vor avea
de câștigat în special consumatorii, 
deoarece aceștia pot beneficia din plin de 
avantajele pieței interne;

Or. nl

Amendamentul 12
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde* numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea ajuta UE să se 
redreseze în urma crizei economice, să-și 
extindă spiritul antreprenorial și să 
consolideze încrederea cetățenilor săi în 
piața internă;

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde1 numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea să dezvolte
spiritul antreprenorial și să consolideze 
încrederea cetățenilor în piața unică;

Or. en
                                               
1 COM(2010)0348. 
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Amendamentul 13
Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde1 numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea ajuta UE să se 
redreseze în urma crizei economice, să-și 
extindă spiritul antreprenorial și să 
consolideze încrederea cetățenilor săi în 
piața internă;

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea ajuta la 
extinderea spiritului antreprenorial și la
consolidarea încrederii cetățenilor în piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 14
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde* numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea ajuta UE să se 
redreseze în urma crizei economice, să-și 
extindă spiritul antreprenorial și să 
consolideze încrederea cetățenilor săi în 
piața internă;

(C). întrucât Comisia a prezentat în cartea 
sa verde1 numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al 
contractelor care ar putea ajuta la 
extinderea spiritului antreprenorial și la
consolidarea încrederii cetățenilor în piața 
unică;

Or. en

                                               
1 COM(2010)0348. 
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Amendamentul 15
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor*
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului 
contractelor, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării depline în domeniul 
dreptului contractelor privind protecția 
consumatorilor, cauzate de complexitatea 
acestuia, fără a compromite angajamentul 
comun pentru un standard înalt de protecție 
a consumatorilor în Europa;

Or. en

Amendamentul 16
Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului 
contractelor, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor 
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului 
consumatorilor, astfel cum se aplică 
acesta în cazul contractelor, fără a 
compromite angajamentul comun pentru 
un standard înalt de protecție a 
consumatorilor în Europa;

Or. en
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Amendamentul 17
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor*
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului
contractelor, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor2

au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării depline în domeniul 
dreptului consumatorilor, astfel cum se 
aplică acesta contractelor, cauzate de 
complexitatea acestuia, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 18
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția
consumatorilor* au evidențiat dificultățile 
și limitele abordării armonizării în 
domeniul dreptului contractelor, fără a 
compromite angajamentul comun pentru 
un standard înalt de protecție a 
consumatorilor în Europa;

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind drepturile consumatorilor
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului 
contractelor, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

Or. de

                                               
1 COM(2010)0614.
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Amendamentul 19
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor* 
au evidențiat dificultățile și limitele 
abordării armonizării în domeniul dreptului 
contractelor, fără a compromite 
angajamentul comun pentru un standard 
înalt de protecție a consumatorilor în 
Europa;

(D). întrucât negocierile având ca temă 
Directiva privind protecția consumatorilor1

au evidențiat avantajele, dar și dificultățile 
și limitele abordării armonizării în 
domeniul dreptului contractelor, fără a 
compromite angajamentul comun pentru 
un standard înalt de protecție a 
consumatorilor în Europa;

Or. nl

Amendamentul 20
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor
trebuie bine analizat înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 
oficial de către legiuitorul european 
pentru a conferi acestui proces 
legitimitate și sprijin politic;

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces trebuie să fie realist, fezabil, 
proporționat și bine analizat înainte de a fi
modificat și adoptat oficial de către 
colegiuitorii europeni;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul E

                                               
2 COM(2010)0614.
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Proiectul de aviz Amendamentul

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor 
trebuie bine analizat înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 
oficial de către legiuitorul european pentru 
a conferi acestui proces legitimitate și 
sprijin politic;

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor 
trebuie bine analizat și supus unei evaluări 
detaliate a impactului înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 
oficial de către legiuitorul european pentru 
a conferi acestui proces eficiență, dar și 
legitimitate și sprijin politic;

Or. en

Amendamentul 22
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor 
trebuie bine analizat înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 
oficial de către legiuitorul european 
pentru a conferi acestui proces 
legitimitate și sprijin politic;

(E). întrucât orice produs final al acestui 
proces din domeniul dreptului european al 
contractelor trebuie să fie realist, fezabil, 
proporționat și bine analizat înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 
oficial de către colegiuitorii europeni;

Or. en

Amendamentul 23
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor 
trebuie bine analizat înainte de a fi
modificat, dacă este cazul, și adoptat 

(E). întrucât produsul final al acestui 
proces, un drept european al contractelor 
trebuie bine analizat, iar beneficiile sale 
trebuie comunicate publicului într-un 
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oficial de către legiuitorul european
pentru a conferi acestui proces legitimitate 
și sprijin politic;

mod pozitiv, pentru a conferi acestui proces 
legitimitate și sprijin politic;

Or. nl

Amendamentul 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezbaterea publică referitoare la 
cartea verde și dorește o analiză temeinică 
a rezultatului acestei consultări de către 
departamentele competente ale Comisiei;

1. salută dezbaterea publică referitoare la 
cartea verde și dorește o analiză temeinică 
a rezultatului acestei consultări de către 
departamentele competente ale Comisiei;
solicită Comisiei Europene să asigure o 
evaluare detaliată a impactului pentru 
toate opțiunile propuse, luând în 
considerare mai ales evaluarea nevoilor 
actuale ale actorilor economici, a 
costurilor suportate, precum și a valorii 
adăugate a fiecărei opțiuni;

Or. en

Amendamentul 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezbaterea publică referitoare la 
cartea verde și dorește o analiză temeinică 
a rezultatului acestei consultări de către 
departamentele competente ale Comisiei;

1. subliniază nevoia unei dezbateri 
publice referitoare la toate opțiunile de 
politică incluse în cartea verde și dorește o 
analiză temeinică a rezultatului acestei 
consultări de către departamentele 
competente ale Comisiei; subliniază, în 
continuare, nevoia unei evaluări integrale 
pentru a stabili modalitatea în care toate 
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părțile, inclusiv IMM-urile, vor fi 
influențate, precum și a unor estimări 
detaliate privind costurile punerii în 
aplicare a fiecărei propuneri a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că o evaluare 
integrală a impactului, care vizează, în 
mod egal, toate opțiunile de politică 
menționate în cartea verde, inclusiv 
posibilitatea de a nu lua nicio măsură, 
trebuie examinată în profunzime de către 
Parlamentul European și toate comisiile 
conexe înaintea alegerii unei 
recomandări și a demarării activităților 
privind opțiunile de politică;

Or. en

Amendamentul 27
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă Comisia să efectueze o 
evaluare integrală a impactului pentru 
opțiunea considerată cea mai adecvată; 
această evaluare de impact ar trebui să 
includă, printre altele, identificarea celei 
mai adecvate baze juridice, a impacturilor 
sociale și economice, a coerenței cu 
legislația UE, internațională și privată 
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existentă, a posibilelor sisteme de arbitraj 
în caz de conflicte între consumatori și 
întreprinderi privind alegerea și punerea 
în aplicare a instrumentului opțional, și 
nivelul de valoare adăugată asigurată de 
un astfel de instrument opțional pentru 
consumatori și întreprinderi; susține că 
această evaluare de impact ar trebui 
finalizată și că problemele ar trebui 
soluționate înaintea demarării activităților 
privind opțiunea de politică;

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța economică a 
IMM-urilor și a întreprinderilor de 
producție din economia europeană; 
insistă, prin urmare, asupra nevoii de a 
asigura că principiul „gândiți mai întâi la 
scară mică”, promovat în Actul privind 
întreprinderile mici, este pus în aplicare 
în mod corespunzător și considerat drept 
o prioritate în dezbaterea referitoare la 
inițiativele UE privind dreptul 
contractelor;

Or. en

Amendamentul 29
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că o evaluare 
integrală a impactului, care vizează, în 
mod egal, toate opțiunile de politică 
menționate în cartea verde, inclusiv 
posibilitatea de a nu lua nicio măsură, 
trebuie examinată în profunzime de către 
Parlamentul European și toate comisiile 
conexe înaintea alegerii unei 
recomandări și a demarării activităților 
privind opțiunile de politică;

Or. en

Amendamentul 30
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar 
putea fi un câștig important pentru o mai 
bună funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că dezvoltarea unui set de 
instrumente care să creeze o legislație mai 
coerentă și unitară, dar și termeni și 
condiții contractuale standard ar putea fi o 
metodă realistă și proporțională de 
îmbunătățire a funcționării pieței unice; 
subliniază faptul că nu ar trebui susținută 
o opțiune care depășește setul de 
instrumente; reamintește faptul că există 
multe alte obstacole practice pentru 
schimburile comerciale transfrontaliere, 
inclusiv limba, procesul de livrare, 
costurile, preferințele consumatorilor și
cultura, care nu pot fi soluționate în 
cadrul dreptului privind contractele;

Or. en
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Amendamentul 31
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar 
putea fi un câștig important pentru o mai 
bună funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar putea 
fi un câștig important pentru o mai bună 
funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ sau un 
„set de instrumente” dezvoltate în mai 
mare măsură ar putea fi un câștig 
important pentru o mai bună funcționare a 
pieței interne și că Parlamentul și Consiliul 
ar trebui să fie responsabile în ultimă 
instanță pentru forma juridică și sfera 
concretă de cuprindere ale acestuia;

Or. en

Amendamentul 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar 
putea fi un câștig important pentru o mai 
bună funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că dezvoltarea unui 
instrument juridic alternativ privind 
dreptul contractelor la nivelul UE („al 28-
lea regim”) ar putea fi luat în considerare
pentru o mai bună funcționare a pieței 
interne și că Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să fie responsabile în 
ultimă instanță pentru forma juridică și 
sfera concretă de cuprindere ale acestuia;
subliniază, cu toate acestea, că o astfel de 
opțiune trebuie mai întâi evaluată cu 
atenție pentru a asigura faptul că va oferi 
valoare adăugată atât întreprinderilor, cât 
și consumatorilor și pentru a defini și 
clarifica interacțiunile posibile cu 
legislația UE existentă;

Or. en

Amendamentul 34
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar 
putea fi un câștig important pentru o mai 
bună funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că dezvoltarea
interinstituțională a unui set de 
instrumente ar putea fi un câștig important 
pentru o mai bună funcționare a pieței 
interne, prin facilitarea unei mai mari 
coerențe a noii legislații și că Parlamentul 
și Consiliul ar trebui să fie responsabile în 
ultimă instanță pentru forma juridică și 
sfera concretă de cuprindere ale acestuia; 
inițiativele suplimentare de susținere a 
intrării IMM-urilor pe piața schimburilor 
comerciale transfrontaliere ar putea 
include stabilirea unor termeni și condiții 
standard, care să fie folosite în temeiul 
legislației care reglementează sistemele 
existente;
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Or. en

Amendamentul 35
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar 
putea fi un câștig important pentru o mai 
bună funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că dezvoltarea unui set de 
instrumente care să creeze o legislație mai 
coerentă și consistentă, dar și termeni și 
condiții contractuale standard ar putea fi o 
metodă realistă și proporțională de 
îmbunătățire a funcționării pieței unice;
reamintește faptul că există multe alte 
obstacole practice pentru schimburile 
comerciale transfrontaliere, inclusiv 
limba, costurile de livrare, preferințele 
consumatorilor și cultura, care nu pot fi 
soluționate în cadrul dreptului privind 
contractele;

Or. en

Amendamentul 36
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că dezvoltarea unui drept 
european al contractelor alternativ ar putea
fi un câștig important pentru o mai bună 
funcționare a pieței interne și că 
Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie 
responsabile în ultimă instanță pentru 
forma juridică și sfera concretă de 
cuprindere ale acestuia;

2. consideră că elaborarea unui
regulament care prevede un drept 
european al contractelor alternativ ar fi un 
câștig important pentru o mai bună 
funcționare a pieței interne, asigurând 
avantaje din punctul de vedere al 
întreprinderilor (costuri reduse prin 
evitarea normelor privind conflictul de 
legi), al consumatorilor (certitudine 
juridică, încredere, un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor) și al 
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sistemelor judiciare din statele membre 
(pentru că nu ar mai fi necesar studiul 
legislației străine) și că Parlamentul și 
Consiliul ar trebui să fie responsabile în 
ultimă instanță pentru forma juridică și 
sfera concretă de cuprindere ale acestuia;

Or. nl

Amendamentul 37
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să deruleze, în 
colaborare cu statele membre, teste de 
calitate și verificări pentru a asigura dacă 
instrumentele propuse în materie de drept 
european al contractelor sunt ușor de 
folosit și integrează pe deplin preocupările 
cetățenilor, furnizând în cadrul 
procesului valoare adăugată pentru 
consumatori și întreprinderi, consolidând 
piața unică și facilitând comerțul 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 38
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei, în legătură cu 
inițiativa privind un drept european al 
contractelor, să examineze anumite 
dificultăți cu care se confruntă 
consumatorii și întreprinderile în cadrul 
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schimburilor comerciale transfrontaliere, 
în special al celor referitoare la investiții, 
plăți, livrare, obstacole create de limbă, 
redresare și diferențe în ceea ce privește 
practicile juridice, administrative și 
culturale;

Or. en

Amendamentul 39
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dreptul european al 
contractelor reprezintă o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere, statelor 
membre revenindu-le misiunea de a 
declara aceste contracte ca fiind 
aplicabile și contractelor naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dreptul european al 
contractelor reprezintă o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere, statelor 
membre revenindu-le misiunea de a 
declara aceste contracte ca fiind 
aplicabile și contractelor naționale;

3. consideră că elaborarea unui drept
european al contractelor ar reprezenta o 
ofertă juridică suplimentară, extrem de 
costisitoare și autonomă pentru contractele 
transfrontaliere, care ar adăuga un grad 
suplimentar de complexitate, fiind dificil 
pentru consumatori să își ofere în 
cunoștință de cauză consimțământul cu 
privire la utilizare, spre deosebire de un 
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set de instrumente care ar crea o legislație 
mai coerentă și unitară și condiții și 
termeni standard și care ar reprezenta, 
prin urmare, o soluție mult mai realistă, 
proporțională și fezabilă;

Or. en

Amendamentul 41
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dreptul european al 
contractelor reprezintă o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere, statelor 
membre revenindu-le misiunea de a 
declara aceste contracte ca fiind 
aplicabile și contractelor naționale;

3. consideră că elaborarea unui drept
european al contractelor nu ar trebui 
susținută ca și cum ar reprezenta o ofertă 
juridică suplimentară, extrem de 
costisitoare, foarte complexă și autonomă 
pentru contractele transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dreptul european al 
contractelor reprezintă o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere, statelor 
membre revenindu-le misiunea de a 
declara aceste contracte ca fiind aplicabile 
și contractelor naționale;

3. consideră că, dacă un astfel de 
instrument juridic opțional în materie de 
drept al contractelor este instituit la nivel 
european, ar trebui să constituie o ofertă 
suplimentară, alternativă și autonomă 
pentru contractele transfrontaliere, pe care 
consumatorii și întreprinderile ar putea să 
o aleagă în locul legislației naționale 
aplicabile; statelor membre le-ar putea 
reveni misiunea de a declara aceste 
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contracte ca fiind aplicabile și contractelor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 43
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dreptul european al 
contractelor reprezintă o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere, statelor 
membre revenindu-le misiunea de a 
declara aceste contracte ca fiind 
aplicabile și contractelor naționale;

3. consideră că dreptul european al 
contractelor ar putea reprezenta o ofertă 
suplimentară și autonomă pentru 
contractele transfrontaliere și pentru 
comerțul electronic;

Or. en

Amendamentul 44
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte
reprezintă o îmbunătățire a funcționalității 
pieței interne, fără a se aduce atingere 
legislației naționale a contractelor în 
interiorul statelor membre;

4. își exprimă convingerea că un set de 
instrumente, care să creeze o legislație 
mai coerentă și unitară și termeni și 
condiții standard, reprezintă o 
îmbunătățire a funcționalității pieței unice, 
fără a se aduce atingere legislației naționale 
complexe a contractelor în interiorul 
statelor membre și aplicării altor domenii 
ale dreptului național, inclusiv dreptul 
privind răspunderea civilă, dreptul privind 
proprietatea și dreptul privind 
proprietatea intelectuală;
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Or. en

Amendamentul 45
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte 
reprezintă o îmbunătățire a 
funcționalității pieței interne, fără a se 
aduce atingere legislației naționale a 
contractelor în interiorul statelor 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte
reprezintă o îmbunătățire a 
funcționalității pieței interne, fără a se 
aduce atingere legislației naționale a 
contractelor în interiorul statelor membre;

4. consideră că inițiativele UE privind 
dreptul contractelor trebuie să aibă un 
obiectiv dublu: eficiența pieței interne, 
fără a se aduce atingere legislației naționale 
a contractelor în interiorul statelor membre
și un grad ridicat de protecție a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 47
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte 
reprezintă o îmbunătățire a funcționalității 
pieței interne, fără a se aduce atingere 
legislației naționale a contractelor în 
interiorul statelor membre;

4. așteaptă dovezile potrivit cărora o 
inițiativă privind un drept european în 
materie de contracte reprezintă o 
îmbunătățire a funcționalității pieței 
interne, fără a se aduce atingere legislației 
naționale a contractelor în interiorul 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 48
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte 
reprezintă o îmbunătățire a funcționalității 
pieței interne, fără a se aduce atingere 
legislației naționale a contractelor în 
interiorul statelor membre;

4. își exprimă convingerea că un drept 
comun european în materie de contracte 
reprezintă o îmbunătățire a funcționalității 
pieței interne și că nu există niciun motiv 
pentru care acesta ar fi în detrimentul 
unui standard ridicat de protecție a 
consumatorilor;

Or. nl

Amendamentul 49
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia ca, în momentul 
introducerii unui instrument de drept 
european al contractelor, să ia în 
considerare schimbările constante ale 
pieței interne și nevoile de bază ale 
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cetățenilor europeni, identificând anual 
posibila funcționare defectuoasă, 
eșecurile și deficiențele pieței, 
experimentate în statele membre, ca 
urmare a noilor evoluții economice, 
sociale, instituționale și tehnologice;

Or. en

Amendamentul 50
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că temeiul juridic adecvat
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și
a celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 
și 169 sau 352 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

5. consideră că aspectul privind existența 
unui temei juridic pentru un instrument 
opțional de drept european al contractelor 
nu este clară și că o soluționare rapidă a 
acestei chestiuni este esențială pentru a 
stabili dacă UE are competențe de creare 
a unui astfel de instrument și pentru a 
evita incertitudinea care afectează părțile 
contractante, riscul dificultăților create de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
sau de instanțele constituționale 
naționale;

Or. en

Amendamentul 51
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că temeiul juridic adecvat 
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și 
a celor dintre întreprinderi și consumatori 

eliminat
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(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 
169 sau 352 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 52
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că temeiul juridic adecvat 
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și a 
celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 169 
sau 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

5. consideră că trebuie să se analizeze în 
continuare dacă temeiul juridic adecvat 
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și a 
celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 169 
sau 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 53
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că temeiul juridic adecvat 
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și a 
celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 169 
sau 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

5. consideră că trebuie să se analizeze în 
continuare dacă temeiul juridic adecvat 
pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și a 
celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 169 
sau 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 54
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că ar trebui adoptate 
forme diferențiate de punere în aplicare a 
dreptului contractelor pentru contractele 
de tipurile B2B și B2C, din respect pentru 
tradițiile comune ale sistemelor de drept 
naționale, acordându-se o atenție 
deosebită protecției partenerilor 
contractuali mai vulnerabili, și anume 
consumatorilor;

6. subliniază faptul că tradițiile sistemelor 
de drept naționale ar trebui respectate și 
că ar trebui acordată o atenție deosebită 
protecției și nevoii unui consimțământ 
informat ale partenerilor contractuali mai 
vulnerabili, și anume consumatorilor; cu 
toate acestea, subliniază faptul că orice 
nouă inițiativă trebuie să asigure valoare 
adăugată întreprinderilor pentru ca 
acestea să opteze pentru utilizarea sa;

Or. en

Amendamentul 55
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că ar trebui adoptate 
forme diferențiate de punere în aplicare a 
dreptului contractelor pentru contractele 
de tipurile B2B și B2C, din respect pentru
tradițiile comune ale sistemelor de drept 
naționale, acordându-se o atenție 
deosebită protecției partenerilor 
contractuali mai vulnerabili, și anume 
consumatorilor;

6. subliniază faptul că tradițiile sistemelor 
de drept naționale trebuie respectate;

Or. en
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Amendamentul 56
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește faptul că există încă multe 
întrebări la care se așteaptă răspunsuri și 
multe probleme care trebuie rezolvate în 
ceea ce privește dreptul european al 
contractelor; solicită Comisiei să ia în 
considerare jurisprudența, convențiile 
internaționale privind vânzările de bunuri 
precum CVIM și impactul asupra 
Directivei privind drepturile 
consumatorilor; subliniază importanța 
armonizării dreptului contractelor în 
cadrul UE, ținând seama de 
regulamentele naționale relevante, care 
asigură un nivel ridicat de protecție în 
cazul contractelor B2C;

Or. en

Amendamentul 57
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, care, din cauza sistemelor naționale 
de drept al contractelor diferite, este
subdezvoltat și este considerat, pe bună 
dreptate, de către întreprinderi și 
consumatori ca fiind un potențial motor 
de creștere în viitor;

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE și pune în evidență faptul că este
necesar să se evalueze dacă sistemele
naționale de drept al contractelor diferite ar 
putea reprezenta un obstacol în calea 
creșterii în viitor;

Or. en
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Amendamentul 58
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, care, din cauza sistemelor naționale 
de drept al contractelor diferite, este 
subdezvoltat și este considerat, pe bună 
dreptate, de către întreprinderi și 
consumatori ca fiind un potențial motor de 
creștere în viitor;

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, care este subdezvoltat și este 
considerat, pe bună dreptate, de către 
întreprinderi și consumatori ca fiind un 
potențial motor de creștere în viitor;

Or. en

Amendamentul 59
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, care, din cauza sistemelor naționale 
de drept al contractelor diferite, este 
subdezvoltat și este considerat, pe bună 
dreptate, de către întreprinderi și 
consumatori ca fiind un potențial motor de 
creștere în viitor;

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, dat fiind că acesta este subdezvoltat și 
este necesar să se evalueze dacă sistemele
naționale de drept al contractelor diferite
ar putea reprezenta obstacole în calea 
dezvoltării acestui sector care este
considerat, pe bună dreptate, de către 
întreprinderi și consumatori ca fiind un 
potențial motor de creștere în viitor;

Or. en
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Amendamentul 60
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE, care, din cauza sistemelor naționale 
de drept al contractelor diferite, este 
subdezvoltat și este considerat, pe bună 
dreptate, de către întreprinderi și 
consumatori ca fiind un potențial motor 
de creștere în viitor;

7. subliniază importanța deosebită a 
facilitării comerțului electronic în interiorul 
UE și pune în evidență faptul că este
necesar să se evalueze dacă sistemele 
naționale de drept al contractelor diferite ar 
putea reprezenta un obstacol în calea 
creșterii în viitor;

Or. en

Amendamentul 61
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele
aspecte ale legislației în domeniul
contractelor încheiate cu consumatorii
sunt deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor; atrage atenția asupra 
faptului că regulamentele deja existente 
indică necesitatea unui regulament unitar
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator;

8. atrage atenția asupra faptului că aspecte
esențiale ale legislației privind protecția 
consumatorilor aplicate contractelor sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și că părți importante din 
legislația privind consumatorii pot fi
reunite într-o directivă privind drepturile 
consumatorilor; subliniază faptul că 
directiva mai sus menționată ar putea 
asigura un corp de lege unitar, ușor de 
înțeles de către consumatori și 
întreprinderi; prin urmare, pune în 
evidență faptul că este important să se 
aștepte rezultatul negocierilor cu privire 
la drepturile consumatorilor înaintea 
formulării de recomandări;

Or. en



PE460.655v02-00 32/47 AM\859295RO.doc

RO

Amendamentul 62
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor; atrage atenția asupra faptului 
că regulamentele deja existente indică 
necesitatea unui regulament unitar 
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator;

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor; subliniază faptul că, în 
domeniul dreptului privind contractele de 
asigurări, au fost deja derulate activități 
preliminare pe baza principiilor dreptului 
european al asigurărilor (PEICL), care ar 
trebui integrate într-un corpus de legi 
europene privind contractele și ar trebui 
revizuite și continuate; atrage atenția 
asupra faptului că regulamentele deja 
existente indică necesitatea unui 
regulament unitar structurat, clar și ușor de 
înțeles de către consumator;

Or. de

Amendamentul 63
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul
contractelor încheiate cu consumatorii
sunt deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 

8. atrage atenția asupra faptului că 
aspectele legislației privind protecția 
consumatorilor aplicate contractelor sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene;
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contractelor; atrage atenția asupra 
faptului că regulamentele deja existente 
indică necesitatea unui regulament unitar 
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator;

Or. en

Amendamentul 64
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor; atrage atenția asupra faptului 
că regulamentele deja existente indică 
necesitatea unui regulament unitar 
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator;

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene; subliniază faptul că ar trebui 
reunite într-un mod mai rațional într-un 
drept european al contractelor; atrage 
atenția asupra faptului că regulamentele 
deja existente indică necesitatea unui 
regulament unitar structurat, clar și ușor de 
înțeles de către consumator;

Or. en

Amendamentul 65
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele
aspecte ale legislației în domeniul
contractelor încheiate cu consumatorii
sunt deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 

8. atrage atenția asupra faptului că aspecte
esențiale ale legislației privind protecția 
consumatorilor aplicate contractelor sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente
europene și că părți importante din 
legislația privind consumatorii pot fi 
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contractelor; atrage atenția asupra 
faptului că regulamentele deja existente 
indică necesitatea unui regulament unitar
structurat, clar și ușor de înțeles de către
consumator;

reunite într-o directivă privind drepturile 
consumatorilor; subliniază faptul că 
directiva mai sus menționată ar putea 
asigura un corpus de lege unitar, ușor de 
înțeles de către consumatori și 
întreprinderi; prin urmare, pune în 
evidență faptul că este important să se 
aștepte rezultatul negocierilor cu privire 
la drepturile consumatorilor înaintea 
formulării de recomandări;

Or. en

Amendamentul 66
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor; atrage atenția asupra faptului 
că regulamentele deja existente indică 
necesitatea unui regulament unitar 
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator;

8. atrage atenția asupra faptului că unele 
aspecte ale legislației în domeniul 
contractelor încheiate cu consumatorii sunt 
deja cuprinse în diferite regulamente 
europene și ar trebui reunite într-un mod 
mai rațional într-un drept european al 
contractelor prin intermediul unui 
regulament privind un instrument 
opțional; atrage atenția asupra faptului că 
regulamentele deja existente indică 
necesitatea unui regulament unitar 
structurat, clar și ușor de înțeles de către 
consumator, în vederea introducerii 
acestui instrument opțional – în legătură 
cu care drepturile consumatorilor nu ar 
trebui periclitate, astfel încât aceștia să 
aibă încredere în respectivul instrument 
opțional - precum și a unei descrieri a 
relației cu dispozițiile din regulamentul 
Roma I, pentru ca acest instrument 
opțional să aibă, cu adevărat, valoare 
adăugată;

Or. nl
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Amendamentul 67
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui 
să se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 
mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-
un contract – în special drepturile juridice 
de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 

9. consideră că sfera de aplicare a 
condițiilor și termenilor contractuali 
standard ar trebui să se concentreze asupra 
dispozițiilor legale privind vânzarea-
cumpărarea și, eventual, asupra legislației 
privind contractele de prestări servicii, și că 
un astfel de set de instrumente nu ar 
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asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 
mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-
un contract – în special drepturile juridice 
de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

trebui să împiedice protecția 
consumatorilor, asigurată prin normele 
existente în dreptul privat internațional 
(regulamentele Roma I și Roma II);

Or. en

Amendamentul 69
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 
mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-un 
contract – în special drepturile juridice de 
garanție –, dreptul de anulare, rezilierea, 
prescrierea etc.;

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii și contractele de asigurări, 
și că aceasta cuprinde în mare parte 
regulamente privind definiția contractului, 
obligațiile precontractuale, încheierea 
contractului, reprezentarea, cauzele de 
nulitate, interpretarea contractului, execuția 
contractului, drepturile și obligațiile care 
decurg dintr-un contract – în special 
drepturile juridice de garanție –, dreptul de 
anulare, rezilierea, prescrierea etc.;

Or. de
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Amendamentul 70
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui 
să se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 
mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-
un contract – în special drepturile juridice 
de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 

9. consideră că sfera de aplicare a unui 
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că un astfel de set de 
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mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-
un contract – în special drepturile juridice 
de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

instrumente nu ar trebui să împiedice 
protecția consumatorilor, asigurată prin 
normele existente în dreptul privat 
internațional (regulamentele Roma I și 
Roma II);

Or. en

Amendamentul 72
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că sfera de aplicare a unui
drept european al contractelor ar trebui să 
se concentreze asupra principiilor 
contractului, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii părând utilă 
concentrarea asupra dispozițiilor legale 
privind vânzarea-cumpărarea și, eventual, 
asupra legislației privind contractele de 
prestări servicii, și că aceasta cuprinde în 
mare parte regulamente privind definiția 
contractului, obligațiile precontractuale, 
încheierea contractului, reprezentarea, 
cauzele de nulitate, interpretarea 
contractului, execuția contractului, 
drepturile și obligațiile care decurg dintr-
un contract – în special drepturile juridice 
de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

9. consideră că sfera de aplicare a unei
posibile inițiative de drept european al 
contractelor ar trebui să se concentreze 
asupra principiilor contractului, în cazul 
contractelor încheiate cu consumatorii 
părând utilă concentrarea asupra 
dispozițiilor legale privind vânzarea-
cumpărarea și, eventual, asupra legislației 
privind contractele de prestări servicii, și că 
un astfel de set de instrumente nu ar 
trebui să împiedice protecția 
consumatorilor, asigurată prin normele 
existente în dreptul privat internațional 
(regulamentele Roma I și Roma II);

Or. en
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Amendamentul 73
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. luând în considerare natura specială a 
diferitelor contracte și principii naționale 
și internaționale esențiale în dreptul 
contractelor, solicită Comisiei să pună în 
evidență diferitele aspecte ținând seama, 
în același timp, de contractele B2C și 
B2B; luând în considerare principiul 
fundamental al unui grad ridicat de 
protecție a consumatorilor, consideră în 
continuare că practicile existente în sector 
și principiul libertății contractuale trebuie 
menținute în ceea ce privește contractele 
B2B;

Or. en

Amendamentul 74
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. își exprimă convingerea că forma legii
ar trebui modelată într-o manieră 
echilibrată, astfel încât să fie simplă, clară, 
transparentă, ușor de utilizat și să nu 
conțină termeni juridici echivoci pentru a 
putea fi înțeleasă în special de către 
consumatorii europeni, fiind în același 
timp necesară respectarea posibilelor
interese ale ambilor (sau ale mai multor)
parteneri ai unui contract;

10. își exprimă convingerea că forma 
standard a termenilor și condițiilor ar 
trebui modelată într-o manieră echilibrată, 
astfel încât să fie simplă, clară, 
transparentă, ușor de utilizat și ar trebui să 
nu conțină termeni juridici echivoci pentru 
a putea fi înțeleasă de către consumatori și 
pentru a asigura că aceștia încă sunt 
protejați în temeiul normelor obligatorii 
privind protecția consumatorilor în statele 
membre proprii; subliniază, cu toate 
acestea, faptul că este necesară respectarea 
intereselor tuturor partenerilor unui 
contract;
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Or. en

Amendamentul 75
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. își exprimă convingerea că forma legii 
ar trebui modelată într-o manieră 
echilibrată, astfel încât să fie simplă, 
clară, transparentă, ușor de utilizat și să 
nu conțină termeni juridici echivoci 
pentru a putea fi înțeleasă în special de 
către consumatorii europeni, fiind în 
același timp necesară respectarea 
posibilelor interese ale ambilor (sau ale 
mai multor) parteneri ai unui contract;

10. își exprimă convingerea că, în Europa, 
consumatorii preferă întotdeauna termeni 
simpli, clari, transparenți și ușor de 
utilizat;

Or. en

Amendamentul 76
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. își exprimă convingerea că forma legii
ar trebui modelată într-o manieră 
echilibrată, astfel încât să fie simplă, clară, 
transparentă, ușor de utilizat și să nu 
conțină termeni juridici echivoci pentru a 
putea fi înțeleasă în special de către 
consumatorii europeni, fiind în același timp 
necesară respectarea posibilelor interese 
ale ambilor (sau ale mai multor) parteneri 
ai unui contract;

10. își exprimă convingerea că orice 
inițiativă în domeniul dreptului european 
al contractelor ar trebui modelată într-o 
manieră echilibrată, astfel încât să fie 
simplă, clară, transparentă, ușor de utilizat 
și să nu conțină termeni juridici echivoci 
pentru a putea fi înțeleasă în special de 
către consumatorii europeni, fiind în 
același timp necesară respectarea 
posibilelor interese ale ambilor (sau ale 
mai multor) parteneri ai unui contract;

Or. en
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Amendamentul 77
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. își exprimă convingerea că forma legii
ar trebui modelată într-o manieră 
echilibrată, astfel încât să fie simplă, clară, 
transparentă, ușor de utilizat și să nu 
conțină termeni juridici echivoci pentru a 
putea fi înțeleasă în special de către 
consumatorii europeni, fiind în același 
timp necesară respectarea posibilelor 
interese ale ambilor (sau ale mai multor) 
parteneri ai unui contract;

10. își exprimă convingerea că, dacă este 
adoptat, un astfel de instrument opțional
ar trebui modelat într-o manieră 
echilibrată, astfel încât să fie simplu, clar, 
transparent, ușor de utilizat și să nu 
conțină termeni juridici echivoci pentru a 
putea fi înțeleasă de către cetățenii
europeni, fiind în același timp necesară 
respectarea posibilelor interese ale ambilor 
(sau ale mai multor) parteneri ai unui 
contract; în orice caz, Comisia ar trebui să 
ia în considerare constatările grupului de 
experți;

Or. en

Amendamentul 78
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. susține faptul că informațiile 
necesare, privind disponibilitatea și 
respectarea drepturilor contractuale ale 
consumatorilor, în special în cadrul 
schimburilor comerciale transfrontaliere, 
nu sunt puse la dispoziția consumatorilor; 
solicită Comisiei să consolideze un 
mecanism de informare ușor de accesat și 
de utilizat, care va explica clar 
modalitatea de funcționare a dreptului 
contractelor în statele membre și, mai 
ales, beneficiile oferite de acesta 
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cetățenilor, consumatorilor și IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 79
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor privind 
aplicarea dreptului european, nefiind 
permis acordul tacit, de exemplu, prin 
intermediul termenilor și condițiilor 
generale;

11. atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor privind 
aplicarea termenilor și condițiilor standard, 
precum și asupra informării acestora cu 
privire la menținerea unui nivel similar de 
protecție, asigurat în propriile state 
membre;

Or. en

Amendamentul 80
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor 
privind aplicarea dreptului european, 
nefiind permis acordul tacit, de exemplu, 
prin intermediul termenilor și condițiilor 
generale;

11. atrage atenția asupra obligativității 
consumatorilor de a menține un nivel de 
protecție similar cu cel oferit de statele 
membre ale acestora;

Or. en
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Amendamentul 81
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor 
privind aplicarea dreptului european, 
nefiind permis acordul tacit, de exemplu, 
prin intermediul termenilor și condițiilor 
generale;

11. atrage atenția asupra faptului că, 
pentru consumatori, aceasta ar fi o 
povară suplimentară și că, pentru a face o 
alegere informată, este necesară 
cunoașterea a două seturi de drepturi ale 
contractelor; dacă nu se aduc explicații 
simple, cu puncte forte și puncte slabe ale 
ambelor opțiuni prezentate, nu va fi 
posibil pentru consumatori să facă o 
alegere autentică;
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Amendamentul 82
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor privind 
aplicarea dreptului european, nefiind 
permis acordul tacit, de exemplu, prin 
intermediul termenilor și condițiilor 
generale;

11. subliniază faptul că, dacă se introduce 
un sistem european opțional, 
consumatorii trebuie să primească 
informații clare care să le permită să își 
înțeleagă drepturile și să facă o alegere 
informată cu privire la încheierea unui 
contract pe această bază alternativă; în 
plus, atrage atenția asupra obligativității 
acordului explicit al consumatorilor privind 
aplicarea dreptului european, nefiind 
permis acordul tacit, de exemplu, prin 
intermediul termenilor și condițiilor 
generale;
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Amendamentul 83
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că dreptul european al 
contractelor în domeniul B2C trebuie să 
prevadă un nivel înalt de protecție a 
consumatorului, iar în cazul în care statele 
membre asigură totuși un grad înalt de 
protecție a consumatorului, ele trebuie să 
se facă referire la aceasta în mod explicit în 
anexa legii;

12. consideră că setul de instrumente în 
domeniul B2C trebuie să prevadă un nivel 
înalt de protecție a consumatorului, iar în 
cazul în care statele membre asigură totuși 
un grad înalt de protecție a consumatorului, 
ele trebuie să se facă referire la aceasta în 
mod explicit în anexa legii;
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Amendamentul 84
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că dreptul european al 
contractelor în domeniul B2C trebuie să 
prevadă un nivel înalt de protecție a 
consumatorului, iar în cazul în care statele 
membre asigură totuși un grad înalt de 
protecție a consumatorului, ele trebuie să
se facă referire la aceasta în mod explicit 
în anexa legii;

12. consideră că orice inițiativă privind 
dreptul european al contractelor în 
domeniul B2C trebuie să prevadă un nivel 
înalt de protecție a consumatorului, iar în 
cazul în care statele membre asigură totuși 
un grad înalt de protecție a consumatorului, 
consumatorii nu ar trebui să fie privați de 
accesul la această protecție;
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Amendamentul 85
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că dreptul european al 
contractelor în domeniul B2C trebuie să 
prevadă un nivel înalt de protecție a 
consumatorului, iar în cazul în care statele 
membre asigură totuși un grad înalt de 
protecție a consumatorului, ele trebuie să
se facă referire la aceasta în mod explicit 
în anexa legii;

12. consideră că orice inițiativă privind 
dreptul european al contractelor în 
domeniul B2C trebuie să prevadă un nivel 
înalt de protecție a consumatorului, iar în 
cazul în care statele membre asigură totuși 
un grad înalt de protecție a consumatorului, 
consumatorii nu ar trebui să fie privați de 
accesul la această protecție;
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Amendamentul 86
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază faptul că testul definitiv 
pentru fiecare instrument în formă finală
este chiar piața internă; invită Comisia să 
găsească cele mai bune soluții de evaluare 
a posibilelor motive pentru utilizarea 
voluntară de către întreprinderi și 
consumatori; subliniază necesitatea de a 
pune la dispoziția tuturor părților interesate 
sau potențial interesate (inclusiv instanțelor 
naționale) dispozițiile privind furnizarea de 
informații adecvate referitoare la existența 
și modul de funcționare a acestuia.

13. subliniază faptul că testul definitiv 
pentru eficiența fiecărei politici este chiar 
piața unică; invită Comisia să găsească 
cele mai bune soluții de evaluare a 
posibilelor motive pentru utilizarea 
voluntară a setului de instrumente și a 
termenilor și condițiilor standard de către 
întreprinderi și consumatori; subliniază 
necesitatea de a pune la dispoziția tuturor 
părților interesate sau potențial interesate 
(inclusiv instanțelor naționale) dispozițiile 
privind furnizarea de informații adecvate 
referitoare la existența și modul de 
funcționare a acestuia.
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Amendamentul 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 13
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Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază faptul că testul definitiv 
pentru fiecare instrument în formă finală 
este chiar piața internă; invită Comisia să 
găsească cele mai bune soluții de evaluare 
a posibilelor motive pentru utilizarea 
voluntară de către întreprinderi și 
consumatori; subliniază necesitatea de a 
pune la dispoziția tuturor părților interesate 
sau potențial interesate (inclusiv instanțelor 
naționale) dispozițiile privind furnizarea de 
informații adecvate referitoare la existența 
și modul de funcționare a acestuia.

13. subliniază faptul că testul definitiv 
pentru fiecare instrument în formă finală 
este garantarea protecției consumatorilor 
și buna funcționare a înseși pieței interne; 
invită Comisia să găsească cele mai bune 
soluții de evaluare a posibilelor motive 
pentru utilizarea voluntară de către 
întreprinderi și consumatori; subliniază 
necesitatea de a pune la dispoziția tuturor 
părților interesate sau potențial interesate 
(inclusiv instanțelor naționale) dispozițiile 
privind furnizarea de informații adecvate 
referitoare la existența și modul de 
funcționare a acestuia.
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Amendamentul 88
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază faptul că testul definitiv 
pentru fiecare instrument în formă finală 
este chiar piața internă; invită Comisia să 
găsească cele mai bune soluții de evaluare 
a posibilelor motive pentru utilizarea 
voluntară de către întreprinderi și
consumatori; subliniază necesitatea de a 
pune la dispoziția tuturor părților interesate 
sau potențial interesate (inclusiv instanțelor 
naționale) dispozițiile privind furnizarea de 
informații adecvate referitoare la existența 
și modul de funcționare a acestuia.

13. subliniază faptul că, deși testul definitiv 
pentru fiecare instrument în formă finală 
este chiar piața internă, trebuie stabilit, în 
prealabil, faptul că inițiativa reprezintă 
valoare adăugată pentru consumatori și 
nu va complica tranzacțiile 
transfrontaliere pentru întreprinderi și 
consumatori; subliniază necesitatea de a 
pune la dispoziția tuturor părților interesate 
sau potențial interesate (inclusiv instanțelor 
naționale) dispozițiile privind furnizarea de 
informații adecvate referitoare la existența 
și modul de funcționare a acestuia.
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Amendamentul 89
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită Comisiei să deruleze o 
evaluare de impact privind diferitele 
instrumente ale dreptului european al 
contractelor pentru a clarifica și examina 
mai bine legătura cu drepturile naționale 
ale contractelor, cu tranzacțiile interne, 
standardele și instrumentele 
internaționale și alte opțiuni și măsuri de 
politică europene, precum directiva 
privind drepturile consumatorilor, 
directiva privind serviciile; în plus, 
Comisia ar trebui să analizeze rolul și 
importanța pe care le va avea un viitor 
drept european al contractelor în ceea ce 
privește comerțul internațional și relațiile 
cu țările terțe.
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