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Amendamentul 1
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor [Alternative 
Dispute Resolution (ADR)] sunt 
mecanisme de soluționare pe cale 
amiabilă care ajută un consumator și un 
comerciant să soluționeze un litigiu prin 
intermediul unui terț (mediator, arbitru),

Or. fr

Amendamentul 2
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul -1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. având în vedere Rezoluția sa din 
6 aprilie 2011 referitoare la „Guvernanță 
și parteneriat în cadrul pieței unice"1 în 
care se solicită Comisiei să prezinte o 
propunere legislativă cu privire la 
utilizarea mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) în UE până la 
sfârșitul anului 2011,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144

Or. fr

Amendamentul 3
Robert Rochefort
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Proiect de aviz
Punctul -1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. întrucât elaborarea unei legislații 
privind mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor este parte 
integrantă din cele douăsprezece pârghii 
de stimulare a creșterii și de consolidare a 
încrederii în Actul privind piața unică, 
adoptat la 13 aprilie 2011 de către 
Comisie,

Or. fr

Amendamentul 4
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul -1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1d. întrucât propunerea legislativă 
privind mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor în UE este 
menționată în programul de lucru al 
Comisiei în calitate de inițiativă 
strategică,

Or. fr

Amendamentul 5
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
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mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în UE și subliniază importanța 
adoptării rapide a acesteia;

mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor online în UE și subliniază
importanța adoptării rapide a acesteia; 
această propunere ar trebui să respecte 
sistemele naționale existente și să evite 
orice modificare a sistemelor judiciare 
naționale;

Or. en

Amendamentul 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în UE și subliniază importanța 
adoptării rapide a acesteia;

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o Cartă europeană 
unică privind utilizarea unor mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor în UE 
și subliniază importanța adoptării rapide a 
acesteia;

Or. el

Amendamentul 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în UE și subliniază importanța 
adoptării rapide a acesteia;

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în materie de drept civil, de drept 
comercial și de drept al familiei în UE și 
subliniază importanța acesteia;

Or. de
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Amendamentul 8
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în UE și subliniază importanța 
adoptării rapide a acesteia;

1. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea unor 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor în UE și subliniază importanța 
adoptării rapide a acesteia; totuși 
subliniază faptul că elaborarea unei Carte 
europene unice care să conțină principiile 
directoare de reglementare a sistemelor de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor ar putea servi la completarea 
propunerii legislative;

Or. el

Amendamentul 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) solicită, în același timp, Comisiei să 
asigure imediat consumatorilor și 
întreprinderilor o mai bună înțelegere 
asupra instrumentelor legislative deja 
existente, cum ar fi Regulamentul (CE) 
nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri 
europene cu privire la cererile cu valoare 
redusă, Directiva 52/2008/CE privind 
anumite aspecte ale medierii în materie 
civilă și comercială, precum și 
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind 
crearea unui titlu executoriu european 
pentru creanțele necontestate; propune, în 
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plus, implicarea autorităților naționale, a 
instanțelor, a barourilor de avocați și a 
camerelor de comerț, a asiguratorilor 
cheltuielilor de judecată și a altor 
organisme competente într-o campanie de 
informare cuprinzătoare; solicită sprijin 
financiar pentru campanii de informare 
corespunzătoare la nivel european și 
național; solicită sprijin similar și 
realizarea unei campanii și pentru 
mecanismul alternativ de soluționare a 
litigiilor, și anume odată cu intrarea în 
vigoare a mecanismului;

Or. de

Amendamentul 10
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că orice propunere a 
Comisiei trebuie să fie însoțită de o 
evaluare completă de impact, care să 
respecte norme de reglementare mai 
bune;

Or. en

Amendamentul 11
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că înțelegerea și cunoștințele 
cetățenilor europeni privind mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor pe 
întreg teritoriul Europei sunt limitate și 
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neclare, un procent foarte mic de cetățeni 
având cunoștințele necesare pentru a 
introduce o cerere în fața unui organism 
de soluționare alternativă a litigiilor; 
consideră că planul de acțiune european 
de lungă durată, incoerent și lipsit de 
consecvență este responsabil de 
mecanismul alternativ incomplet de 
soluționare a litigiilor din prezent;

Or. en

Amendamentul 12
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate și 
să contribuie la un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor accesibile, rapide, 
eficiente și la costuri reduse, susceptibile să 
permită crearea de relații comerciale de 
calitate și bazate pe încredere;
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Or. en

Amendamentul 14
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea și menținerea de relații comerciale 
de calitate, subliniind că aceasta este o 
situație favorabilă tuturor, care aduce 
beneficii pentru ambele părți în 
comparație cu practica judiciară actuală;

Or. el

Amendamentul 15
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale, economice, 
sociale și de vecinătate de calitate;

Or. lt

Amendamentul 16
Juozas Imbrasas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor rapide, eficiente și la 
costuri reduse, susceptibile să permită 
crearea de relații comerciale de calitate;

2. susține dorința Comisiei de a încuraja 
utilizarea modalităților alternative de 
soluționare a litigiilor; observă că 
inițiativele de acest fel, de la nivel 
național, ajută la soluționarea litigiilor 
într-un mod mai eficient și la reducerea 
volumului de lucru pentru instanțele de 
judecată;

Or. lt

Amendamentul 17
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar 
și existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
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necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor;

Or. de

Amendamentul 19
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare; subliniază că o 
îmbunătățire a modului de funcționare a 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor poate limita, cu siguranță, 
numărul de recursuri colective, dar nu va 
înlătura necesitatea imediată de a avea o 
legislație europeană în materie de recurs 
colectiv;

Or. fr

Amendamentul 20
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 3. consideră, precum Comisia, că accesul 
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adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare; în acest context, 
amintește faptul că facilitarea utilizării 
mecanismelor alternative de soluționarea 
litigiilor în cadrul Uniunii Europene nu 
trebuie, în niciun caz, să fie un pretext 
pentru a evita sau a întârzia punerea în 
aplicare a mecanismului de recurs 
colectiv la nivel european;

Or. fr

Amendamentul 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

3. consideră, precum Comisia, că pentru 
asigurarea unei piețe interne funcționale 
este necesar, de asemenea, accesul simplu, 
rapid și rentabil la procedura de 
despăgubire, în special posibilitatea la 
nivel european de a recurge cu ușurință la 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor;

Or. de

Amendamentul 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, ambele elemente fiind 
complementare și se includ reciproc; 
insistă asupra faptului că recursul 
colectiv trebuie să fie considerat un 
instrument de ultimă instanță și că 
utilizarea mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor trebuie să fie 
încurajată în mod ferm pentru 
soluționarea unui litigiu;

Or. en

Amendamentul 23
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare;

3. consideră, precum Comisia, că accesul 
adecvat la despăgubiri pe piața internă 
necesită în același timp posibilitatea de a 
recurge cu ușurință la mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor, dar și 
existența unui sistem eficient de recurs 
colectiv, cele două elemente fiind 
complementare; cu toate acestea, 
subliniază faptul că recursul colectiv ar 
trebui să fie utilizat doar în ultimă 
instanță, după ce au fost epuizate toate 
posibilitățile de mediere pe cale amiabilă;

Or. el
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Amendamentul 24
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că o nouă structură 
alternativă de soluționare a litigiilor 
bazată pe cetățeni, creată în conformitate 
cu principiile justiției restaurative și 
orientată către soluționarea litigiilor în 
materie civilă, comercială și de familie 
trebuie să fie pusă în aplicare; consideră 
că acest lucru poate fi realizat prin 
furnizarea resurselor și fondurilor 
necesare rețelelor ECC-Network și FIN-
Network, asigurând dezvoltarea unei 
strategii de informare orientată care să 
explice modul de funcționare a sistemului 
și care să integreze probabil Sistemul de 
informare al pieței interne și procesul de 
evaluare reciprocă în propunerea finală 
referitoare la soluționarea alternativă a 
litigiilor;

Or. en

Amendamentul 25
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra necesității de a garanta 
consumatorilor europeni un acces la 
sisteme de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor naționale, dar și 
transfrontaliere, care să acopere și
vânzarea online, aflată în plină creștere în 
cadrul Uniunii;

4. insistă asupra necesității de a garanta 
consumatorilor europeni un acces la 
sisteme de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor naționale, dar și 
transfrontaliere, concentrându-se pe piața
online, aflată în plină creștere în cadrul 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 26
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra necesității de a garanta 
consumatorilor europeni un acces la 
sisteme de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor naționale, dar și 
transfrontaliere, care să acopere și vânzarea 
online, aflată în plină creștere în cadrul 
Uniunii;

4. insistă asupra necesității de a garanta 
consumatorilor europeni un acces la 
sisteme de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor naționale, dar și 
transfrontaliere, care să acopere și vânzarea 
online, aflată în plină creștere în cadrul 
Uniunii; ia act de faptul că utilizarea 
sistemelor de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor oferă un nivel mai 
ridicat de protecție a drepturilor 
consumatorilor și sporește încrederea 
consumatorilor în piață, în întreprinderi 
și în instituțiile de protecție a drepturilor 
consumatorilor, prin faptul că le face mai 
atractive, precum și prin promovarea 
comerțului transfrontalier și prin 
creșterea prosperității tuturor operatorilor 
pe piața UE;

Or. lt

Amendamentul 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că orice sistem de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor legate de tranzacțiile 
întreprindere-consumator trebuie, în cele 
din urmă, transformat într-unul care 
acoperă litigiile legate de tranzacțiile 
întreprindere-întreprindere;
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Or. en

Amendamentul 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că este important să se elimine 
lacunele actuale în ceea ce privește aria 
geografică acoperită de mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
Europa; regretă lacunele considerabile de 
la nivel sectorial care persistă în 
majoritatea statelor membre, având în 
vedere că o acoperire sectorială permite 
implicarea participanților care cunosc 
mecanismele de funcționare ale sectorului;

5. amintește că este important să se elimine 
lacunele actuale în ceea ce privește aria 
geografică acoperită de mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
Europa; regretă lacunele considerabile de 
la nivel sectorial care persistă în 
majoritatea statelor membre, promovând 
totodată îmbunătățirea unei acoperiri 
sectoriale care implică participanți care 
cunosc mecanismele de funcționare ale 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 29
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că este important să se 
elimine lacunele actuale în ceea ce privește 
aria geografică acoperită de mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
Europa; regretă lacunele considerabile de 
la nivel sectorial care persistă în 
majoritatea statelor membre, având în 
vedere că o acoperire sectorială permite 
implicarea participanților care cunosc 
mecanismele de funcționare ale sectorului;

5. amintește că, deși în prezent există 
numeroase sisteme de mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor care 
funcționează în mod eficient în Europa, 
numeroase lacune subzistă, atât din punct 
de vedere geografic, cât și sectorial; 
insistă să se elimine rapid lacunele actuale 
în ceea ce privește aria geografică 
acoperită de mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor în Europa și solicită 
un sistem eficient de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor în materie de 
consum care să acopere întreg teritoriul 
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Uniunii Europene; regretă lacunele 
considerabile de la nivel sectorial care 
persistă în majoritatea statelor membre, 
având în vedere că o acoperire sectorială 
permite implicarea participanților care 
cunosc mecanismele de funcționare ale 
sectorului; încurajează statele membre să 
ia în considerare crearea de ghișee unice 
sectoriale pentru informare și proceduri;

Or. fr

Amendamentul 30
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că este important să se elimine 
lacunele actuale în ceea ce privește aria 
geografică acoperită de mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
Europa; regretă lacunele considerabile de 
la nivel sectorial care persistă în 
majoritatea statelor membre, având în 
vedere că o acoperire sectorială permite 
implicarea participanților care cunosc
mecanismele de funcționare ale sectorului;

5. subliniază că unul dintre principalele 
obstacole din calea utilizării 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor în cadrul UE este reprezentat de 
lipsa unei dezvoltări unitare a unor astfel 
de sisteme pe întreg teritoriul UE, atât din 
punct de vedere geografic, cât și sectorial; 
prin urmare, amintește că este important 
să se elimine lacunele actuale în ceea ce 
privește aria geografică acoperită de 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor în Europa; regretă lacunele 
considerabile de la nivel sectorial care 
persistă în majoritatea statelor membre, 
având în vedere că o acoperire sectorială 
permite implicarea participanților care 
cunosc mecanismele de funcționare ale 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 31
Louis Grech
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că orice propunere 
legislativă referitoare la un sistem integrat 
al UE de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor trebuie să ia pe 
deplin în considerare nu numai dreptul 
substanțial, ci și dreptul procedural, 
indicând mai bine modalitățile alternative 
de soluționare a litigiilor și evaluând, de 
asemenea, pe deplin eficiența acestora; 
consideră că, pentru a avea succes, o 
structură reînnoită a mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
trebuie să fie creată pe baza unor 
mecanisme solide de evitare a litigiilor 
care oferă informațiile necesare 
cetățenilor și consumatorilor cu privire la 
drepturile și obligațiile lor în caz de litigii 
în materie civilă, comercială și de familie;

Or. en

Amendamentul 32
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. constată o utilizare extrem de redusă a 
instanțelor inferioare în numeroase state 
membre și constată că trebuie să se ia mai 
multe măsuri în ceea ce privește 
certitudinea juridică, barierele lingvistice 
și transparența procedurilor; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
acestor organisme juridice atunci când 
formulează propunerea legislativă 
referitoare la utilizarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
privind consumatorii din UE;
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Or. en

Amendamentul 33
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte europene 
unice care să reia principiile directoare pe 
care mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor instituite în Europa 
trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele;

6. propune elaborarea unei Carte europene 
mai extinse cu caracter non-legislativ și 
respectând sistemele naționale eficiente 
actuale, care să reia principiile directoare 
pe care mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor instituite în Europa
ar trebui să le respecte și care sunt 
următoarele;

Or. en

Amendamentul 34
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte 
europene unice care să reia principiile 
directoare pe care mecanismele alternative 
de soluționare a litigiilor instituite în 
Europa trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele;

6. sugerează Comisiei Europene să reia în 
viitoarea sa propunere legislativă privind 
utilizarea mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor în Uniunea 
Europeană principiile directoare pe care 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor instituite în Europa trebuie să le 
respecte și care sunt următoarele;

Or. fr

Amendamentul 35
Robert Rochefort
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Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte 
europene unice care să reia principiile 
directoare pe care mecanismele alternative 
de soluționare a litigiilor instituite în 
Europa trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele;

6. invită Comisia să integreze în 
propunerea sa legislativă care ar putea 
lua forma unei directive-cadru 
următoarele principii directoare pe care 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor instituite în Europa trebuie să le 
respecte;

Or. fr

Amendamentul 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte 
europene unice care să reia principiile 
directoare pe care mecanismele alternative 
de soluționare a litigiilor instituite în 
Europa trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele:

6. propune ca această cartă să conțină
principiile directoare pe care mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor 
instituite în Europa trebuie să le respecte și 
care sunt următoarele:

Or. el

Amendamentul 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte europene 
unice care să reia principiile directoare pe 
care mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor instituite în Europa 

6. propune în cadrul propunerii legislative 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
elaborarea de principii directoare pe care 
mecanismele alternative de soluționare a 
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trebuie să le respecte și care sunt
următoarele:

litigiilor instituite în Europa trebuie să le 
respecte și care cuprind următoarele:

Or. de

Amendamentul 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune elaborarea unei Carte 
europene unice care să reia principiile 
directoare pe care mecanismele alternative 
de soluționare a litigiilor instituite în 
Europa trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele;

6. sugerează că propunerea Comisiei 
privind utilizarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor ar 
trebui să includă o Cartă europeană 
unică, care să reia principiile directoare pe 
care mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor instituite în Europa 
trebuie să le respecte și care sunt 
următoarele;

Or. en

Amendamentul 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- independența, imparțialitatea și 
confidențialitatea: desemnarea mediatorilor 
profesioniști trebuie să evite posibila 
apariție a unor conflicte de interese; 
imparțialitatea dispozitivului se poate 
fonda în mod util pe principiul unei 
participări echitabile a unor personalități 
care să provină din asociațiile de 
consumatori și din organizațiile 
reprezentative ale întreprinderilor;

- independența, imparțialitatea și 
confidențialitatea: desemnarea mediatorilor 
trebuie să evite posibila apariție a unor 
conflicte de interese; imparțialitatea 
deciziei se poate fonda în mod util pe 
principiul unei participări echitabile a unor 
personalități care să provină din asociațiile 
de consumatori și din organizațiile 
reprezentative ale întreprinderilor;
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Or. de

Amendamentul 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- competența: profesioniștii în domeniu 
trebuie să aibă capacitatea, instruirea și 
experiența necesară exercitării funcției; 
sugerează decernarea de către 
organismele certificate conform ISO 9001 
a unui certificat de calitate, cu scopul de a 
identifica medierea profesionistă și de a 
asigura rigurozitatea metodologiei;

- competența: profesioniștii în domeniu 
trebuie să aibă capacitatea, instruirea și 
experiența profesională necesară 
exercitării funcției și trebuie să fie 
imparțiali, independenți și competenți;

Or. de

Amendamentul 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 3

Proiectul de aviz Amendamentul

- eficacitatea și rapiditatea: mediatorii 
profesioniști trebuie să dispună de mijloace 
suficiente (resurse umane, materiale și 
financiare adaptate) și să fie în măsură să 
respecte un termen limită scurt între 
sesizarea Curții și luarea deciziei;

- eficacitatea și rapiditatea: mediatorii 
trebuie să dispună de mijloace suficiente 
(resurse umane, materiale și financiare 
adaptate) și să fie în măsură să respecte un 
termen limită scurt între sesizarea Curții și 
luarea deciziei;

Or. de

Amendamentul 42
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

– eficacitatea și rapiditatea: mediatorii 
profesioniști trebuie să dispună de mijloace 
suficiente (resurse umane, materiale și 
financiare adaptate) și să fie în măsură să 
respecte un termen limită scurt între 
sesizarea Curții și luarea deciziei;

– eficacitatea și rapiditatea: mediatorii 
profesioniști trebuie să dispună de mijloace 
suficiente (resurse umane, materiale și 
financiare adaptate) și să fie în măsură să 
respecte un termen-limită scurt între 
sesizarea Curții și luarea deciziei, care nu 
trebuie să depășească 90 de zile, astfel 
încât să se ofere consumatorilor un acces 
mai bun la un proces mai echitabil, mai 
rapid și mai eficient, care să le permită să 
obțină despăgubiri pentru pierderile lor;

Or. lt

Amendamentul 43
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

- gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

- costurile: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator în caz de succes, 
fiind necesară posibilitatea de a solicita de 
la consumator o cauțiune în valoare 
redusă de până la 25 EUR care să fie 
restituită în caz de succes sau, în caz 
contrar, să fie folosită pentru a acoperi 
cheltuielile aferente procedurilor;

Or. de

Amendamentul 44
Barbara Weiler
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Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

- gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

- gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
soluționarea alternativă a litigiilor 
servește în primul rând la evitarea 
cheltuielilor din partea consumatorului;
un sistem corespunzător trebuie să fie în 
mod obligatoriu gratuit pentru 
consumator; propune finanțarea unui 
fond de solidaritate pentru economie;

Or. de

Amendamentul 45
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator care ar trebui să 
fie finanțat de industrie și să includă 
sisteme voluntare;

Or. en

Amendamentul 46
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

– gratuitatea: sistemele de mecanisme
alternative de soluționare a litigiilor trebuie 
să fie complet gratuite pentru consumator 
pentru ca accesibilitatea acestora să fie 
garantată pentru toți;

Or. fr

Amendamentul 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
având în vedere acest lucru, invită 
Comisia să propună un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

Or. el

Amendamentul 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

- gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

- finanțarea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți;
în special întrucât pot apărea costuri 
ridicate, de exemplu, ca urmare a 
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participării experților; în orice caz, 
consumatorului ar trebui să îi revină doar 
o sumă redusă care să-i fie restituită de 
către partea care cade în pretenții în cazul 
în care are câștig de cauză;

Or. de

Amendamentul 49
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator;

– gratuitatea: problema costului 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie rezolvată pentru a garanta 
atractivitatea acestei metode pentru părți; 
trebuie avut în vedere un sistem complet 
gratuit pentru consumator, care să permită 
accesul categoriilor sociale mai puțin 
prospere;

Or. el

Amendamentul 50
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

– libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; mecanismele nu 
trebuie în niciun caz să constituie o primă 

– libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
obligatoriu, oferindu-le părților în orice 
moment posibilitatea de a soluționa disputa 
în fața unei curți; mecanismele nu trebuie 
în niciun caz să constituie o primă etapă 
obligatorie înainte de inițierea unei acțiuni 
în justiție, iar deciziile care decurg din 
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etapă obligatorie înainte de inițierea unei 
acțiuni în justiție, iar deciziile care decurg 
din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres;

acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil cu 
privire la acest lucru;

Or. el

Amendamentul 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

- libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; mecanismele nu 
trebuie în niciun caz să constituie o primă 
etapă obligatorie înainte de inițierea unei 
acțiuni în justiție, iar deciziile care decurg 
din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres;

- libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; mecanismele nu 
trebuie în niciun caz să constituie o primă 
etapă obligatorie înainte de inițierea unei 
acțiuni în justiție, iar deciziile care decurg 
din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres; în 
ciuda unei astfel de decizii, posibilitatea 
acționării în justiție rămâne în continuare 
deschisă;

Or. de

Amendamentul 52
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

– libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; mecanismele nu 
trebuie în niciun caz să constituie o primă 
etapă obligatorie înainte de inițierea unei 
acțiuni în justiție, iar deciziile care decurg 
din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres;

– libertatea și caracterul extrajudiciar: 
părțile care au apelat la un mecanism 
alternativ de soluționare a litigiilor trebuie 
să poată decide în orice moment 
încheierea procesului pentru a putea
soluționa disputa în fața unei curți; o 
înțelegere contractuală între părți poate 
prevedea utilizarea în mod automat a 
unui sistem alternativ de soluționare a 
unui litigiu cu condiția să nu se excludă 
posibilitatea părților de a sesiza o 
instanță; deciziile care decurg din 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres;

Or. fr

Amendamentul 53
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

- libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; mecanismele nu 
trebuie în niciun caz să constituie o primă 
etapă obligatorie înainte de inițierea unei 
acțiuni în justiție, iar deciziile care decurg 
din acestea nu pot deveni obligatorii fără ca 
părțile să fi fost informate în prealabil și să 
fi acceptat acest lucru în mod expres;

- libertatea și caracterul extrajudiciar: 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor trebuie să aibă un caracter 
facultativ, fondat pe respectarea liberei 
alegeri de care se bucură părțile pe toată 
durata procesului, oferindu-le acestora în 
orice moment posibilitatea de a soluționa 
disputa în fața unei curți; în același timp, 
trebuie să se asigure depunerea unor 
eforturi serioase pentru a asigura 
soluționarea pe cale amiabilă;
mecanismele nu trebuie în niciun caz să 
constituie o primă etapă obligatorie înainte 
de inițierea unei acțiuni în justiție, iar 
deciziile care decurg din acestea nu pot 
deveni obligatorii fără ca părțile să fi fost 
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informate în prealabil și să fi acceptat acest 
lucru în mod expres;

Or. de

Amendamentul 54
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 7

Proiectul de aviz Amendamentul

– proporționalitatea procedurilor, a 
deciziilor și a costurilor, cu scopul de a 
evita ca impactul acestora să depășească 
subiectul și obiectul litigiului; pentru ca 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să 
beneficieze, de asemenea, de utilizarea 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor, costurile suportate trebuie 
adaptate la dimensiunea întreprinderii;

– proporționalitatea procedurilor, a 
deciziilor și a costurilor, cu scopul de a 
evita ca impactul acestora să depășească 
subiectul și obiectul litigiului; costurile 
suportate trebuie adaptate la dimensiunea 
prejudiciului suferit;

Or. en

Amendamentul 55
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a unei astfel de carte nu trebuie 
să înlocuiască adoptarea legislației în 
materie de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor menționată la 
punctul 1;

Or. fr
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Amendamentul 56
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează statele membre, care 
doresc acest lucru, să meargă dincolo de 
principiile directoare puse în aplicare în 
viitorul cadru legislativ european; în acest 
sens, propune, ca instrument 
complementar, elaborarea unei carte 
europene referitoare la mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor care 
să se inspire din bunele practici utilizate 
în statele membre; recomandă, în acest 
sens, crearea unui forum anual de 
mediere care să vizeze schimbul de 
experiențe;

Or. fr

Amendamentul 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să analizeze chiar și 
formularea „soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor pentru soluționarea litigiilor 
referitoare la tranzacțiile și practicile 
comerciale în UE”, care este greu 
accesibilă din punctul de vedere al 
comunicării eficiente; recomandă 
simplificarea termenului, accentuarea 
sporită a separării dintre această fază și 
desfășurarea unui proces și clarificarea 
faptului că acest tip de recurs nu vizează 
decât litigiile consumatorilor; propune 
„rezolvarea extrajudiciară a litigiilor 
consumatorilor”, „soluționarea pe cale 

7. invită Comisia să analizeze chiar și 
formularea „soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor pentru soluționarea litigiilor 
referitoare la tranzacțiile și practicile 
comerciale în UE”, care este greu 
accesibilă din punctul de vedere al 
comunicării eficiente; recomandă 
simplificarea termenului, accentuarea 
sporită a separării dintre această fază și 
desfășurarea unui proces și clarificarea 
faptului că acest tip de recurs vizează în 
special litigiile consumatorilor;
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amiabilă a litigiilor consumatorilor” sau 
„medierea litigiilor consumatorilor”;

Or. de

Amendamentul 58
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru 
litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita 
accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
naționale; încurajează, de asemenea, 
instituirea unui ghișeu unic și/sau a unui 
număr european unic de apel pentru a 
facilita accesul cetățenilor la sistemele de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor disponibile în statul lor membru 
sau în alte state membre și pentru a le oferi 
indicații clare cu privire la utilizarea 
acestora;

8. solicită Comisiei să prevadă, pentru 
litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita 
accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
naționale; încurajează, de asemenea, 
instituirea unui ghișeu unic și/sau a unui 
număr european unic de apel pentru a 
facilita accesul cetățenilor la sistemele de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor disponibile în statul lor membru 
sau în alte state membre și pentru a le oferi 
indicații clare cu privire la utilizarea 
acestora;

Or. de

Amendamentul 59
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru 
litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita 
accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
naționale; încurajează, de asemenea, 

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru 
litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita 
accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
naționale; încurajează, de asemenea, 
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instituirea unui ghișeu unic și/sau a unui 
număr european unic de apel, pentru a 
facilita accesul cetățenilor la sistemele de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor disponibile în statul lor membru 
sau în alte state membre și pentru a le oferi 
indicații clare cu privire la utilizarea 
acestora;

instituirea unui portal internet în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene,
pentru a facilita accesul cetățenilor la 
sistemele de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor disponibile în statul 
lor membru sau în alte state membre și 
pentru a le oferi indicații clare cu privire la 
utilizarea acestora;

Or. en

Amendamentul 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru 
litigiile consumatorilor transfrontaliere, o 
structură de coordonare pentru a facilita 
accesul și coordonarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor 
naționale; încurajează, de asemenea, 
instituirea unui ghișeu unic și/sau a unui 
număr european unic de apel pentru a 
facilita accesul cetățenilor la sistemele de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor disponibile în statul lor membru 
sau în alte state membre și pentru a le oferi 
indicații clare cu privire la utilizarea 
acestora;

8. încurajează Comisia să prevadă, pentru 
litigiile transfrontaliere, o structură de 
coordonare pentru a facilita accesul și 
coordonarea mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor naționale; 
încurajează, de asemenea, instituirea unei 
prezentări generale a mecanismelor 
naționale, disponibilă în toate limbile 
oficiale, pe site-ul internet al Rețelei 
Judiciare Europene a Comisiei Europene
și comunicarea unui număr european unic 
de apel pentru a facilita accesul cetățenilor 
la sistemul de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor disponibil în statul 
lor membru și în alte state membre și 
pentru a le oferi indicații clare cu privire la 
utilizarea acestora;

Or. de

Amendamentul 61
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să susțină, să 
consolideze și chiar să sporească 
capacitățile de acțiune ale organismelor 
deja existente în domeniu, care 
funcționează eficient și care și-au putut 
demonstra valoarea, cum ar fi SOLVIT, 
Europe Direct, ECC-Net și FIN-NET;

Or. fr

Amendamentul 62
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să creeze o platformă 
online pentru litigiile transfrontaliere, 
care să faciliteze legătura și cooperarea în 
ceea ce privește mecanismele alternative 
de soluționare a litigiilor la nivel național 
și care să acționeze, în același timp, ca un 
ghișeu unic pentru toți consumatorii;

Or. el

Amendamentul 63
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei, în cazul litigiilor de 
consum transfrontaliere în materie de 
comerț electronic, să dispună punerea 
rapidă în aplicare a unei platforme 
multilingve care să permită 
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consumatorilor să își soluționeze litigiile 
în întregime online, fiind necesar ca 
această platformă să răspundă 
standardelor de calitate și să se bazeze pe 
sistemele de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor existente în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 64
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază importanța informării cu 
privire la existența mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor și 
importanța încurajării consumatorilor și 
a profesioniștilor să le folosească, ca 
alternativă la procedurile judiciare, 
evitând astfel confruntarea și oferind 
perspectiva unei situații în care ambele 
părți au de câștigat;

Or. fr

Amendamentul 65
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. consideră că sarcina de informare a 
consumatorilor este o responsabilitate 
partajată între autoritățile publice, rețelele 
de informare și de consiliere, autoritățile 
de reglementare și asociațiile de 
consumatori și recomandă ca fiecare 
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dintre acestea să desfășoare campanii de 
sensibilizare și proiecte-pilot pe această 
temă;

Or. fr

Amendamentul 66
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. consideră că sarcina de informare a 
profesioniștilor este o responsabilitate 
partajată între autoritățile publice și 
organizațiile reprezentative și recomandă 
ca fiecare dintre acestea să desfășoare 
campanii de sensibilizare, precum și 
proiecte-pilot pe această temă;

Or. fr

Amendamentul 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sugerează Comisiei să creeze un portal 
internet european pentru mediere, 
multilingv, unde toți consumatorii să 
poată adresa întrebări și să se poată 
informa cu privire la modalitățile de 
acționare în cadrul medierii și la 
implicațiile acestora, la drepturile și 
obligațiile lor;

eliminat

Or. de



PE469.958v01-00 36/43 AM\874223RO.doc

RO

Amendamentul 68
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sugerează Comisiei să creeze un portal 
internet european pentru mediere, 
multilingv, unde toți consumatorii să poată 
adresa întrebări și să se poată informa cu 
privire la modalitățile de acționare în 
cadrul medierii și la implicațiile acestora, 
la drepturile și obligațiile lor;

9. critică lipsa de transparență a actualei 
baze de date privind mecanismele de 
soluționare alternativă a litigiilor a 
Comisiei Europene; sugerează Comisiei să 
creeze un portal internet european pentru 
mediere, în toate limbile oficiale, unde toți 
consumatorii să poată adresa întrebări și să 
se poată informa cu privire la modalitățile 
de acționare în cadrul medierii și la 
implicațiile acestora, la drepturile și 
obligațiile lor; subliniază că, pentru a fi în 
avantajul consumatorului, ar trebui să se 
pună accent în special pe inteligibilitatea 
și claritatea portalului internet;

Or. de

Amendamentul 69
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sugerează Comisiei să creeze un portal 
internet european pentru mediere,
multilingv, unde toți consumatorii să poată 
adresa întrebări și să se poată informa cu 
privire la modalitățile de acționare în 
cadrul medierii și la implicațiile acestora, 
la drepturile și obligațiile lor;

9. sugerează Comisiei să creeze un portal 
internet european multilingv pentru 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor, unde toți consumatorii să se poată 
informa cu privire la modalitățile de 
acționare în cadrul mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor și la 
implicațiile acestora, la drepturile și 
obligațiile lor, pe baza rețelelor și datelor 
existente;

Or. en
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Amendamentul 70
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că, în ceea ce 
privește mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor, consumatorii 
trebuie să poată obține toate informațiile 
relevante online, traduse în mod 
corespunzător în limbile lor materne, prin 
utilizarea unor programe de traducere 
online, ușor accesibile și ușor de utilizat;

Or. nl

Amendamentul 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; propune ca 
această informație „în amonte” să fie 
transmisă prin includerea unei mențiuni 
referitoare la posibilitatea de a recurge la 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor în toate documentele contractuale, 
însoțită, în cazul profesioniștilor care au 
recurs la acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; sugerează ca 
această informație „în amonte” să fie 
transmisă prin includerea unei mențiuni 
referitoare la posibilitatea de a recurge la 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor în toate documentele contractuale, 
însoțită, în cazul profesioniștilor care au 
recurs la acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme, cu toate acestea, 
această cerință nu ar trebui să presupună 
costuri suplimentare și nici birocrație;
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Or. en

Amendamentul 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; propune ca 
această informație „în amonte” să fie 
transmisă prin includerea unei mențiuni 
referitoare la posibilitatea de a recurge la 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor în toate documentele contractuale, 
însoțită, în cazul profesioniștilor care au 
recurs la acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu; propune ca această informație 
„în amonte” să fie transmisă prin 
includerea unei mențiuni referitoare la 
posibilitatea de a recurge la mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
toate documentele contractuale, însoțită, în 
cazul profesioniștilor care au recurs la 
acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

Or. de

Amendamentul 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; propune ca 
această informație „în amonte” să fie 
transmisă prin includerea unei mențiuni 
referitoare la posibilitatea de a recurge la 
mecanismele alternative de soluționare a 

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; insistă asupra 
necesității de a consolida simțul 
responsabilității al întreprinderilor și al 
organizațiilor patronale, în acest sens; 
consideră că întreprinderile și asociațiile 
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litigiilor în toate documentele contractuale, 
însoțită, în cazul profesioniștilor care au 
recurs la acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

patronale au datoria de a informa 
consumatorul cu privire la mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor 
disponibile; propune ca această informație 
„în amonte” să fie transmisă prin 
includerea unei mențiuni referitoare la 
posibilitatea de a recurge la mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor în 
toate documentele contractuale, însoțită, în 
cazul profesioniștilor care au recurs la 
acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

Or. en

Amendamentul 74
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor înainte să se producă 
un litigiu al consumatorilor; propune ca 
această informație „în amonte” să fie 
transmisă prin includerea unei mențiuni 
referitoare la posibilitatea de a recurge la 
mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor în toate documentele contractuale, 
însoțită, în cazul profesioniștilor care au 
recurs la acestea, de datele de contact și de 
modalitățile de sesizare prevăzute de aceste 
sisteme de mecanisme;

10. subliniază faptul că este esențială 
sensibilizarea consumatorului cu privire la 
existența și beneficiile mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor înainte 
să se producă un litigiu al consumatorilor; 
propune ca această informație „în amonte” 
să fie transmisă prin includerea unei 
mențiuni referitoare la posibilitatea de a 
recurge la mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor în toate documentele 
contractuale, însoțită, în cazul 
profesioniștilor care au recurs la acestea, de 
datele de contact și de modalitățile de 
sesizare prevăzute de aceste sisteme de 
mecanisme;

Or. en

Amendamentul 75
Liem Hoang Ngoc
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Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază rolul asociațiilor de 
consumatori în desfășurarea de campanii 
de informare cu privire la existența 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor, precum și rolul lor în orientarea 
către aceste mecanisme a consumatorilor 
care le contactează în legătură cu un 
litigiu în materie de consum;

Or. fr

Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să întreprindă campanii 
de informare care vizează educarea și 
sensibilizarea atât a consumatorilor, cât și 
a întreprinderilor cu privire la avantajele 
utilizării acestei instituții;

Or. el

Amendamentul 77
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. propune ca camerele de comerț, 
precum și celelalte organizații 
profesionale, să aibă obligația de a informa 

11. propune ca camerele de comerț, 
precum și organizațiile-umbrelă atât de la 
nivel național, cât și de la nivelul UE, să 
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întreprinderile cu privire la existența 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor: la posibilele beneficii ale utilizării 
acestora, în special în ceea ce privește 
posibilitățile de evitare la sursă a litigiilor
judiciare sau la imaginea vehiculată de 
întreprindere și, în sfârșit, la posibilitatea 
pe care acestea o oferă de a restabili 
relațiile comerciale între părți, spre 
deosebire de o decizie arbitrală sau de 
hotărârea unei curți;

aibă obligația de a informa întreprinderile 
cu privire la existența mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor: la 
posibilele beneficii ale utilizării acestora, 
în special în ceea ce privește posibilitățile 
de evitare la sursă a litigiilor judiciare sau 
la imaginea vehiculată de întreprindere și, 
în sfârșit, la posibilitatea pe care acestea o 
oferă de a restabili relațiile comerciale între 
părți, spre deosebire de o decizie arbitrală 
sau de hotărârea unei curți;

Or. en

Amendamentul 78
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. propune ca camerele de comerț, 
precum și celelalte organizații profesionale, 
să aibă obligația de a informa 
întreprinderile cu privire la existența 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor la posibilele beneficii ale utilizării 
acestora, în special în ceea ce privește 
posibilitățile de evitare la sursă a litigiilor 
judiciare sau la imaginea vehiculată de 
întreprindere și, în sfârșit, la posibilitatea 
pe care acestea o oferă de a restabili 
relațiile comerciale între părți, spre 
deosebire de o decizie arbitrală sau de 
hotărârea unei curți;

11. recunoaște că unul dintre principalele 
obstacole în calea utilizării sistemelor de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor este reprezentat de reticența 
întreprinderilor de a se angaja în astfel de 
mecanisme; propune ca camerele de 
comerț, precum și celelalte organizații 
profesionale, să aibă obligația de a informa 
întreprinderile cu privire la existența 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor la posibilele beneficii ale utilizării 
acestora, în special în ceea ce privește 
posibilitățile de evitare la sursă a litigiilor 
judiciare sau la imaginea vehiculată de 
întreprindere și, în sfârșit, la posibilitatea 
pe care acestea o oferă de a restabili relații
comerciale bazate pe încredere între părți, 
spre deosebire de o decizie arbitrală sau de 
hotărârea unei curți;

Or. en
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Amendamentul 79
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare 
la nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care 
să recunoască cele mai bune practici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici;

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici; o 
analiză costuri-beneficii ar trebui 
efectuată cu privire la această propunere;

Or. en

Amendamentul 81
Robert Rochefort
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Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici;

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici care ar 
permite consumatorilor să identifice rapid 
întreprinderile angajate în mod pozitiv în 
sistemele de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor;

Or. fr

Amendamentul 82
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici;

12. recomandă, drept posibil stimulent 
pentru întreprinderi, punerea în aplicare la 
nivel european a unei mărci a calității 
privind medierea în domeniul litigiilor 
consumatorilor, însoțită de orientări care să 
recunoască cele mai bune practici; 
subliniază faptul că ar trebui să se asigure 
de către Comisie că această marcă a 
calității este utilizată și aplicată în mod 
corespunzător;

Or. en


