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Amendamentul 75
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea ar trebui să contribuie la 
plasarea consumatorilor în centrul pieţei 
interne prin sprijinirea şi completarea 
politicilor statelor membre, căutând să 
asigure că cetăţenii pot profita pe deplin de 
avantajele pieţei interne şi că, în acest sens, 
siguranţa şi interesele lor economice sunt 
protejate în mod corespunzător, prin 
intermediul unor acţiuni concrete.

(2) Uniunea ar trebui să contribuie la 
plasarea consumatorilor în centrul pieţei 
interne prin sprijinirea şi completarea 
politicilor statelor membre, căutând să 
asigure că cetăţenii pot profita pe deplin de 
avantajele pieţei interne şi că, în acest sens, 
siguranţa şi interesele lor economice sunt 
protejate în mod corespunzător.

Or. de

Amendamentul 76
Louis Grech

 Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Proiect de rezoluţie legislativă Amendamentul

(2a) Recenta criză economică a revelat o 
serie de deficienţe şi incoerenţe grave pe 
piaţa unică, care au afectat încrederea 
consumatorilor şi a cetăţenilor. Întrucât 
este necesar să se recunoască 
constrângerile bugetare cu care se 
confruntă în prezent Uniunea, ea ar 
trebui totuşi să furnizeze mijloacele 
financiare adecvate pentru a sprijini o 
strategie în vederea unei creşteri 
inteligente, sustenabile şi favorabile 
incluziunii.

Or. en
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Amendamentul 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Eliminarea obstacolelor directe şi 
indirecte din calea funcţionării 
corespunzătoare a pieţei interne şi 
sporirea încrederii cetăţenilor în acest 
sistem, în special în cazul cumpărăturilor 
transfrontaliere, sunt esenţiale pentru 
realizarea pieţei interne. Uniunea ar 
trebui să vizeze crearea unor condiţii de 
piaţă adecvate, punând la dispoziţia 
consumatorilor suficiente instrumente 
pentru a lua decizii judicioase şi în 
cunoştinţă de cauză.

Or. en

Amendamentul 78
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament ţine seama de 
mediul social, economic şi tehnic şi de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acţiunile finanţate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, 
necesitatea de a evolua spre modele de 
consum mai sustenabile, îmbătrânirea 
populaţiei, excluziunea socială şi problema 
consumatorilor vulnerabili. Integrarea 
intereselor consumatorilor în toate
politicile Uniunii, în conformitate cu 
articolul 12 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, ar trebui să 
aibă o prioritate de prim rang. 

(3) Prezentul regulament ţine seama de 
mediul social, economic şi tehnic şi de 
provocările emergente concomitente. În 
special, acţiunile finanţate în cadrul acestui 
program vor căuta să abordeze aspecte 
legate de globalizare, digitalizare, modele 
de consum sustenabile, îmbătrânirea 
populaţiei, excluziunea socială şi, în 
special, problema consumatorilor 
vulnerabili. Integrarea intereselor 
consumatorilor în toate domeniile politice 
ale Uniunii, în conformitate cu articolul 12 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, ar trebui să aibă o prioritate de 
prim rang. Pentru a garanta luarea pe 
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Coordonarea cu celelalte politici şi 
programe ale Uniunii este un element 
cheie pentru garantarea faptului că 
interesele consumatorilor sunt luate în 
considerare pe deplin în alte politici. 
Pentru a promova sinergiile şi a evita 
redundanţele, alte fonduri şi programe ale 
Uniunii ar trebui să prevadă sprijin 
financiar pentru integrarea intereselor 
consumatorilor în domeniile lor respective.

deplin în considerare a intereselor 
consumatorilor, este necesară garantarea 
coordonării cu celelalte politici şi 
programe ale Uniunii. Pentru a promova 
sinergiile şi a evita redundanţele, alte 
fonduri şi programe ale Uniunii ar trebui să 
prevadă sprijin financiar pentru integrarea 
intereselor consumatorilor în domeniile lor 
respective.

Or. de

Amendamentul 79
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programul privind protecţia 
consumatorilor pentru perioada 2014-
2020 ar trebui să garanteze un nivel înalt 
de protecţie pentru toţi consumatorii, 
punând un accent deosebit pe 
consumatorii vulnerabili, pentru a lua în 
considerare nevoile lor specifice şi pentru 
a le consolida capacităţile, în 
conformitate cu Raportul Comisiei pentru 
piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
din 8 mai 2012 referitor la o strategie de 
consolidare a drepturilor consumatorilor 
vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 80
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Programul privind protecţia 
consumatorilor pentru perioada 2014-
2020 ar trebui să acorde un sprijin 
adecvat organizaţiilor de protecţie a 
consumatorilor, ţinând seama de rolul 
major pe care acestea îl joacă în 
vehicularea informaţiilor către 
consumatori cu privire la drepturile lor, 
sprijinind consumatorii în litigiile în 
materie de consum şi promovând 
interesele acestora în vederea construirii 
pieţei interne.

Or. en

Amendamentul 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, drepturile şi măsurile 
reparatorii, precum şi asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate şi 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliţi 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecţie a consumatorilor.

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, drepturile şi măsurile 
reparatorii, precum şi asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate şi 
evaluate periodic pentru a înţelege mai 
bine comportamentul consumatorilor şi 
disfuncţionalităţile pieţei şi pentru a 
facilita elaborarea mai inteligentă a 
politicilor. Comisia ar trebui să prezinte 
un raport anual de monitorizare 
Parlamentului European, însoţit, dacă 
este cazul, de propuneri de modificări 
viitoare ale programului. Ar trebui să fie 
stabiliţi indicatori de evaluare a politicii de 
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protecţie a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 82
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, drepturile şi măsurile 
reparatorii, precum şi asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate şi 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliţi 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecţie a consumatorilor.

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, drepturile şi măsurile 
reparatorii, precum şi asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate şi 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliţi 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecţie a consumatorilor şi, în special, a 
impactului precis al măsurilor adoptate.

Or. fr

Amendamentul 83
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, drepturile şi măsurile 
reparatorii, precum şi asigurarea 

(5) Este important ca protecţia 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
priveşte siguranţa, informarea şi educaţia 
consumatorilor, indicarea originii, 
practicile înşelătoare, garanţia şi alte
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respectării drepturilor consumatorilor. 
Valoarea şi impactul măsurilor luate în 
cadrul programului ar trebui să fie 
monitorizate şi evaluate periodic. Ar trebui 
să fie stabiliţi indicatori de evaluare a 
politicii de protecţie a consumatorilor.

drepturi ale consumatorilor, precum şi 
aplicarea acestora, cumpărăturile online 
şi numerele de telefon ale serviciilor 
pentru clienţi. Valoarea şi impactul 
măsurilor luate în cadrul programului ar 
trebui să fie monitorizate şi evaluate 
periodic. Ar trebui să fie stabiliţi indicatori 
de evaluare a politicii de protecţie a 
consumatorilor şi ar trebui efectuate 
controale ale unor întreprinderi 
selecţionate aleatoriu. Rezultatele sunt 
publicate pe internet, astfel încât ca 
consumatorii să poată verifica ce 
întreprinderi din ce sectoare sunt 
favorabile consumatorilor şi care dintre 
acestea nu sunt.

Or. de

Amendamentul 84
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este important ca încrederea 
consumatorilor să fie îmbunătăţită. 
Pentru ca acest obiectiv să poată fi atins, 
este recomandabilă o consolidare a 
capacităţii de acţiune, în special printr-o 
susţinere financiară a intermediarilor, 
cum sunt organizaţiile de protecţie a 
consumatorilor la nivel european şi 
centrele europene ale consumatorilor, 
care furnizează informaţii şi asistenţă 
consumatorilor, cu scopul de a-i ajuta să-
şi exercite drepturile şi să acceadă la 
mecanisme adecvate de soluţionare a 
litigiilor şi care dispun de capacitatea de a 
ameliora protecţia şi încrederea 
consumatorilor prin acţiuni desfăşurate la 
faţa locului şi prin personalizarea 
ajutorului, a informaţiei şi a educaţiei.
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Or. fr

(Fostul considerent 4a, deoarece numerotarea din versiunea FR nu este corectă.)

Justificare

Organizaţiile de protecţie a consumatorilor la nivel european joacă un rol primordial în ceea 
ce priveşte difuzarea informaţiilor, asistenţa acordată consumatorilor pentru a-i ajuta să-şi 
exercite drepturile şi reprezentarea intereselor lor la elaborarea noilor legislaţii. Asigurarea 
coerenţei cu noua formulare propusă la articolul 4 litera (b) punctul 5.

Amendamentul 85
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este necesar să se prevadă acţiunile 
eligibile prin care aceste obiective urmează 
să fie îndeplinite.

(6) Este necesar să se prevadă, în amonte,
acţiunile eligibile concrete prin care aceste 
obiective urmează să fie îndeplinite.

Or. de

Amendamentul 86
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este necesar să se definească 
categoriile de beneficiari potenţiali
eligibili pentru acordarea de granturi.

(7) Este necesar să se definească 
categoriile de entităţi potenţial eligibile
pentru acordarea de sprijin.

Or. de

Amendamentul 87
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul programului este de a sprijini 
obiectivul strategic de plasare în centrul 
pieţei interne a unui consumator capacitat 
decizional. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la protecţia sănătăţii, 
a siguranţei şi a intereselor economice ale 
consumatorilor, precum şi la promovarea 
dreptului acestora la informare, educaţie şi 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor. Programul va completa, susţine şi 
monitoriza politicile statelor membre.

Scopul programului este de a sprijini un 
nou obiectiv strategic de plasare în centrul 
pieţei interne a unui consumator avizat, 
ţinând seama de faptul că liberalizarea 
pieţei interne a dus la creşterea preţurilor, 
la scăderea calităţii şi reducerea 
serviciilor. Programul va realiza acest 
obiectiv contribuind la bunăstarea 
cetăţenilor, prin promovarea unei 
dezvoltări sustenabile, sănătoase din 
punct de vedere economic, social şi al 
mediului în întreaga Uniune, prin 
promovarea justiţiei sociale, a 
sustenabilităţii şi a solidarităţii pe baza 
unor piloni economici, sociali şi de mediu 
capabili să se sprijine reciproc, guvernaţi 
de un proces democratic şi participativ de 
guvernanţă socioeconomică şi de axarea 
pe beneficiile pentru cetăţeni şi pe 
protecţia consumatorilor, în special
protejând sănătatea, siguranţa şi 
interesele economice ale consumatorilor, 
precum şi prin promovarea dreptului 
acestora la informare, educaţie şi 
organizare în vederea apărării intereselor 
lor.  Programul va completa şi sprijini
politicile statelor membre.

Or. en

Amendamentul 88
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivele generale menţionate la
articolul 2 se realizează prin următoarele 

(1) Obiectivele generale, astfel cum sunt 
descrise la articolul 2, alcătuiesc un cadru 
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obiective specifice: politic de acţiuni. Unele dintre aceste 
obiective generale se realizează prin 
următoarele obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 89
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Obiectivul 2 - informare şi educaţie: 
îmbunătăţirea educaţiei şi informării 
consumatorilor şi sensibilizarea acestora cu 
privire la drepturile lor, dezvoltarea bazei 
de dovezi pentru politica de protecţie a 
consumatorilor şi sprijinirea organizaţiilor 
consumatorilor.

(b) Obiectivul 2 - informare, educaţie, 
indicarea originii şi protecţia împotriva 
practicilor înşelătoare: îmbunătăţirea 
educaţiei şi informării consumatorilor şi 
sensibilizarea acestora cu privire la 
drepturile lor, dezvoltarea bazei de 
informaţii pentru politica de protecţie a 
consumatorilor şi sprijinirea organizaţiilor 
consumatorilor, verificarea fiabilităţii 
informaţiilor referitoare la locul de 
origine, în special în cazul produselor 
alimentare, ţinând seama, în acest scop, 
de locul de origine al materiilor prime şi 
nu de locul de transformare a acestora.

Or. de

Amendamentul 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Obiectivul 3 – drepturi şi măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor, în special prin măsuri de 
reglementare şi îmbunătăţirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluţionarea 

(c) Obiectivul 3 – drepturi şi măsuri 
reparatorii: consolidarea şi întărirea
drepturilor consumatorilor, în special prin 
măsuri de reglementare şi îmbunătăţirea
accesului la măsurile reparatorii simple, 
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alternativă a litigiilor. eficiente, rapide şi ieftine, inclusiv 
soluţionarea alternativă a litigiilor în cazul 
litigiilor interne şi transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluţionarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere şi prin activitatea unui 
sistem online de soluţionare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin
recurgerea la soluţionarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere sau interne şi prin 
activitatea unui sistem online de 
soluţionare a litigiilor la nivelul Uniunii, 
precum şi prin procentul de consumatori 
şi comercianţi care recurg la soluţionarea 
alternativă a litigiilor sau la alte forme de 
remediere în încercarea de a soluţiona 
litigii.

Or. en

Amendamentul 92
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Obiectivul IV – Aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naţionale 
însărcinate cu aplicarea legii şi prin 
acordarea de consiliere consumatorilor.

(d) Obiectivul 4 – aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naţionale 
însărcinate cu aplicarea legii şi prin 
acordarea de consiliere consumatorilor şi, 
în special, îmbunătăţirea drepturilor în 
materie de garanţie, mai ales în cazul 
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reclamaţiilor cu privire la numerele de 
telefon ale serviciilor pentru clienţi sau 
cumpărăturile pe internet;

Or. de

Amendamentul 93
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informaţional şi al 
cooperării în cadrul Reţelei de cooperare în 
materie de protecţie a consumatorului, 
precum şi prin activitatea centrelor 
europene pentru consumatori.

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informaţional şi al 
eficacităţii cooperării în cadrul Reţelei de 
cooperare în materie de protecţie a 
consumatorului, precum şi prin activitatea 
centrelor europene pentru consumatori, 
prin nivelul de notorietate de care se 
bucură în rândul consumatorilor şi prin 
gradul de satisfacţie al consumatorilor 
raportat la ajutorul primit în cursul 
ultimei proceduri de soluţionare a unui 
litigiu.

Or. fr

Justificare

Dată fiind vechimea Reţelei CPC, în cazul criteriilor reţinute este recomandabilă mai multă 
precizie, adăugându-li-se elemente de ordin calitativ. De asemenea, în afara măsurării 
fluxurilor informaţionale, se propune măsurarea eficacităţii reţelei. În plus, evaluarea CEC a 
pus în evidenţă gradul scăzut de notorietate a acestora în rândul cetăţenilor europeni (15%).
Va trebui deci să se tină seama şi de evoluţia gradului lor de notorietate şi de vizibilitate.
Asigurarea coerenţei cu anexa II modificată.

Amendamentul 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15 în vederea adaptării indicatorilor 
prevăzuţi în anexa II.

eliminat 

Or. en

Amendamentul 95
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. îmbunătăţirea trasabilităţii produselor 
şi sporirea accesului la informaţii privind 
produsele periculoase;

Or. en

Amendamentul 96
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. crearea bazei de dovezi pentru elaborarea 
politicilor în domenii care privesc 
consumatorii;

4. crearea şi îmbunătăţirea accesibilităţii 
bazei de informaţii pentru elaborarea 
politicilor în domenii care privesc 
consumatorii, instituirea unor 
reglementări bine concepute şi corect 
orientate şi identificarea eventualelor 
disfuncţionalităţi ale pieţei sau în ceea ce 
priveşte evoluţia nevoilor consumatorilor;

Or. fr
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Justificare

Pentru a mări potenţialul acestei baze de informaţii, este util ca aceasta să fie uşor accesibilă 
tuturor părţilor interesate. De asemenea, din raţiuni legate de eficacitate, vor trebui luate 
măsuri pentru ca baza de informaţii să fie destinată consultării în cursul pregătirii noilor 
legislaţii, în vederea identificării eventualelor disfuncţionalităţi ale pieţei sau a noilor nevoi 
ale consumatorilor

Amendamentul 97
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. sprijin pentru organizaţiile de 
consumatori;

5. sprijin pentru organizaţiile de protecţie a 
consumatorilor la nivelul Uniunii, la nivel 
naţional şi regional;

Or. fr

Amendamentul 98
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. consolidarea capacităţilor 
organizaţiilor de protecţie a 
consumatorilor locale, regionale, 
naţionale şi europene, a transparenţei, 
precum şi a schimburilor de bune practici 
şi de cunoştinţe de specialitate;

Or. fr

Justificare

În acest context, este util să reluăm şi să actualizăm ideea acţiunii 7 din Decizia nr. 
1926/2006/CE de stabilire a unui program de acţiune comunitară în domeniul politicii de 
protecţie a consumatorilor (2007-2013).
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Amendamentul 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. creşterea gradului de transparenţă a 
pieţelor de consum şi a informaţiilor 
destinate consumatorilor;

6. creşterea gradului de transparenţă a 
pieţei interne şi a informaţiilor destinate 
consumatorilor, inclusiv prin accesul la 
informaţii fiabile, care să le permită 
consumatorilor să compare nu doar 
preţurile, ci şi calitatea şi sustenabilitatea 
bunurilor şi serviciilor;

Or. en

Amendamentul 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. consolidarea educaţiei consumatorilor; 7. acordarea posibilităţii consumatorilor să 
facă alegeri libere şi în cunoştinţă de 
cauză, sensibilizându-i pe aceştia;

Or. en

Amendamentul 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. consolidarea educaţiei consumatorilor; 7. consolidarea educaţiei consumatorilor şi 
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a întreprinderilor cu privire la drepturile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. garantarea, deopotrivă, a accesului 
consumatorilor vulnerabili la informaţii 
privind bunurile şi serviciile, pentru a 
dispune de oportunităţi egale de a face 
alegeri libere şi în cunoştinţă de cauză;

Or. en

Amendamentul 103
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. sprijinirea, printre altele, a 
programelor de formare şi a 
instrumentelor educaţionale pentru 
jurnalişti, autorităţile publice şi şcoli, 
acordând o atenţie deosebită grupurilor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 104
Louis Grech
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. sprijinirea dezvoltării entităţilor 
specializate în soluţionarea alternativă a 
litigiilor (SAL), precum şi crearea unei 
platforme electronice la nivelul Uniunii, 
care să le ofere consumatorilor şi 
comercianţilor un punct unic pentru 
soluţionarea extrajudiciară a litigiilor 
online, sprijinit de entităţi SAL 
disponibile şi de calitate în întreaga 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 105
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor adresate 
consumatorilor şi monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii acestora, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, de asemenea, prin dezvoltarea şi 
întreţinerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare;

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor adresate 
consumatorilor şi monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii acestora, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, de asemenea, prin dezvoltarea şi 
întreţinerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare, acordând o atenţie 
deosebită pentru a garanta că nevoile şi 
drepturile consumatorilor vulnerabili sunt 
luate în considerare în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 106
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor adresate 
consumatorilor şi monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii acestora, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, de asemenea, prin dezvoltarea şi 
întreţinerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare;

9. facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor individuale şi, dacă 
este cazul, colective adresate 
consumatorilor şi monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii acestora, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, de asemenea, prin dezvoltarea şi 
întreţinerea instrumentelor informatice 
corespunzătoare, acordând o atenţie 
deosebită adoptării unor măsuri specifice 
destinate persoanelor vulnerabile, cum ar 
fi persoanele în vârstă şi/sau cu un nivel 
scăzut de educaţie;

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei cu noua formulare propusă la articolul 3 litera punctul 1 litera (c) şi la 
anexa I punctul 9.

Amendamentul 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. implicarea organizaţiilor de protecţie 
a consumatorilor în organizarea practică 
a sistemelor SAL şi participarea la 
acestea, în special atunci când organizaţia 
de protecţie a consumatorilor trebuie să 
ofere reprezentare şi cunoştinţe de 
specialitate consiliului administrativ al 
unui organism din domeniul SAL;

Or. en
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Amendamentul 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c – punctul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. organizarea şi coordonarea resurselor 
şi a punctelor de contact existente, 
facilitând oferirea unor informaţii 
corespunzătoare cetăţenilor;

Or. en

Amendamentul 109
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt mandatate să reprezinte interesele 
consumatorilor la nivelul UE de către 
organizaţii ale consumatorilor din cel puţin 
jumătate din statele membre care sunt 
reprezentative, în conformitate cu normele 
sau practicile naţionale, şi sunt active la 
nivel naţional sau regional;

(b) sunt mandatate să reprezinte interesele 
consumatorilor la nivelul UE de către 
organizaţii ale consumatorilor care sunt 
reprezentative, în conformitate cu normele 
sau practicile naţionale, şi sunt active la 
nivel naţional sau regional;

Or. fr

Amendamentul 110
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la jumătatea anului 2018, Comisia va Până la jumătatea anului 2018, Comisia va 
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elabora un raport de evaluare privind 
îndeplinirea obiectivelor tuturor măsurilor 
(la nivelul rezultatelor şi al impactului), 
eficienţa utilizării resurselor şi valoarea 
adăugată la nivel european a acestora, în 
vederea unei decizii de reînnoire, 
modificare sau suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează, în plus, măsura
simplificării programului, coerenţa sa 
internă şi externă, menţinerea relevanţei 
tuturor obiectivelor, precum şi contribuţia 
măsurilor la priorităţile Uniunii de creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. Aceasta ia în considerare 
rezultatele evaluărilor privind impactul pe 
termen lung al programului precedent;

elabora un raport de evaluare privind 
îndeplinirea obiectivelor tuturor măsurilor 
(la nivelul rezultatelor şi al impactului), 
eficienţa utilizării resurselor şi valoarea 
adăugată la nivel european a acestora, în 
vederea unei decizii de reînnoire, 
modificare sau suspendare a măsurilor. 
Evaluarea abordează, în plus, posibilitatea
simplificării programului, coerenţa sa 
internă şi externă, menţinerea relevanţei 
tuturor obiectivelor, precum şi contribuţia 
măsurilor la priorităţile Uniunii de creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii şi ia în considerare faptul că 
accentul pus pe „competitivitate” şi 
„reducerea costurilor” în cadrul 
Strategiei de la Lisabona a agravat şi 
dezechilibrele economice acute din cadrul 
zonei euro (ţări cu un mare excedent la 
export, faţă de ţări cu mari deficite ale 
conturilor curente) şi, în general, din 
cadrul UE, afectând astfel coeziunea 
economică, socială şi teritorială a 
Uniunii; Aceasta ia în considerare 
rezultatele evaluărilor privind impactul pe 
termen lung al programului precedent;

Or. en

Amendamentul 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea delegării de competenţe eliminat
(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
îi este conferită Comisiei sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la prezentul articol.
(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 3 îi este conferită Comisiei 
pentru perioada programului 2014-2020.
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(3) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 3 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilităţii 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolul 3 intră în vigoare numai în cazul 
în care nu a fost exprimată nicio obiecţie 
de către Parlamentul European sau de 
către Consiliu în termen de două luni de 
la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European şi Consiliului 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
acestui termen, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire 
la faptul că nu vor exprima obiecţii. 
Respectivul termen poate fi prelungit cu 
două luni, la iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 112
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimburi de şi formare a 
funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii;

(c) schimburi de funcţionari însărcinaţi să 
vegheze la aplicarea legii şi formări axate, 
în special, pe sectoarele de risc;

Or. fr
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Justificare

Raportul de activitate 2010 al RAPEX indica faptul că o mare parte dintre notificările privind 
neconformitatea produselor cu legislaţia europeană se refereau la anumite sectoare [în 
special sectorul textil (32%) şi cel al jucăriilor (25%)].

Amendamentul 113
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Crearea bazei de dovezi pentru 
elaborarea politicilor în domenii care 
afectează consumatorii

4. Crearea şi îmbunătăţirea accesibilităţii 
bazei de informaţii pentru elaborarea 
politicilor în domenii care afectează 
consumatorii, instituirea unor 
reglementări bine concepute şi corect 
orientate şi identificarea eventualelor 
disfuncţionalităţi ale pieţei sau în ceea ce 
priveşte evoluţia nevoilor consumatorilor;

Or. fr

Justificare

Este vorba de asigurarea coerenţei între formularea acestui titlu şi noua formulare propusă 
la articolul 4 litera (b) punctul 4.

Amendamentul 114
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. sprijin pentru organizaţiile
consumatorilor

5. contribuţii financiare pentru 
funcţionarea organizaţiilor europene de 
protecţie a consumatorilor.

Or. fr
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Justificare

Este vorba de asigurarea coerenţei între formularea acestui titlu şi noua formulare propusă 
la articolul 4 litera (b) punctul 5.

Amendamentul 115
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea capacităţii organizaţiilor 
regionale, naţionale şi europene ale 
consumatorilor, în special prin formare şi 
schimb de cele mai bune practici şi 
expertiză pentru membrii personalului, în 
special pentru organizaţiile de protecţie a
consumatorilor din statele membre în care 
există un nivel relativ scăzut de încredere a 
consumatorilor şi de conştientizare, astfel 
cum este dovedit de monitorizarea pieţelor 
de consum şi a mediului de consum în 
statele membre;

(b) consolidarea capacităţii organizaţiilor 
de protecţie a consumatorilor locale, 
regionale, naţionale şi europene, în special 
prin formare care poate fi asigurată în 
diferite limbi şi pe întreg teritoriul 
Uniunii şi schimb de bune practici şi 
cunoştinţe de specialitate pentru membrii 
personalului, în special pentru organizaţiile 
de protecţie a consumatorilor din statele 
membre în care acestea sunt insuficient 
dezvoltate sau în acelea în care există un 
nivel relativ scăzut de încredere a 
consumatorilor şi de conştientizare, astfel 
cum este dovedit de monitorizarea pieţelor 
de consum şi a mediului de consum în 
statele membre;

Or. fr

Justificare

Programul ar trebui să pună accentul pe consolidarea protecţiei consumatorilor în statele 
membre în care organizaţiile de protecţie a consumatorilor sunt insuficient dezvoltate. În 
plus, evaluarea TRACE a pus în evidenţă o cerere de diversificare a limbilor şi locurilor de 
formare, pentru ca de aceasta să poată beneficia un număr cât mai mare de organizaţii.

Amendamentul 116
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mecanisme de finanţare pentru 
sprijinirea organizaţiilor de protecţie a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 117
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. consolidarea capacităţilor 
organizaţiilor de protecţie a 
consumatorilor locale, regionale, 
naţionale şi europene, a transparenţei, 
precum şi a schimburilor de bune practici 
şi de cunoştinţe de specialitate;

Or. fr

Justificare

Este vorba de asigurarea coerenţei între formularea acestui titlu şi noua formulare propusă 
la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul 5a (nou).

Amendamentul 118
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Creşterea gradului de transparenţă a 
pieţelor de consum şi a informaţiilor 
destinate consumatorilor

6. creşterea gradului de transparenţă a 
pieţelor de consum şi a informaţiilor 
destinate consumatorilor, în special prin 
intermediul site-urilor de comparare care 
oferă date comparative, fiabile şi uşor 
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accesibile, inclusiv pentru operaţiunile 
transfrontaliere;

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei cu noua formulare de la articolul 4 litera (b) punctul 6.

Amendamentul 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acţiuni vizând creşterea accesului 
consumatorilor la informaţii relevante cu 
privire la produse şi pieţe;

(c) acţiuni vizând creşterea accesului 
consumatorilor la informaţii relevante cu 
privire la bunuri şi servicii de pe piaţa 
internă, care le permit consumatorilor să 
compare nu doar preţurile, ci şi calitatea, 
atât online, cât şi offline, inclusiv la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dezvoltarea şi monitorizarea punerii 
în aplicare a unei mărci de certificare 
pentru site-urile de comparare a 
preţurilor, utilizând o metodologie 
armonizată pentru compararea preţurilor; 

Or. en
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Justificare

Punerea în aplicare a unei metodologii comune, sub forma unei mărci de certificare, ar 
asigura comparabilitatea site-urilor de comparare a preţurilor şi ar spori fiabilitatea 
comparării preţurilor în interesul consumatorilor.

Amendamentul 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sprijinirea comunicării pe teme de 
interes pentru consumatori, inclusiv prin 
sprijinul oferit mass-mediei în vederea 
unor campanii de capacitare decizională a 
consumatorilor şi de asigurare a 
respectării drepturilor acestora.

(h) sprijinirea comunicării pe teme de 
interes pentru consumatori, inclusiv 
încurajând mass-media să îşi asume 
responsabilitatea de a furniza informaţii 
corecte, sensibilizând şi informând 
consumatorii;

Or. en

Amendamentul 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) acordarea unei atenţii deosebite 
informării minorilor, garantând o 
publicitate responsabilă prin evitarea 
spoturilor publicitare agresive sau 
înşelătoare difuzate la televizor şi online;

Or. en

Amendamentul 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) acordarea unei atenţii deosebite 
consumatorilor vulnerabili care 
întâmpină dificultăţi în a accede şi a 
înţelege informaţiile destinate 
consumatorilor, pentru a se asigura că ei 
nu sunt induşi în eroare;

Or. en

Amendamentul 124
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 7 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Consolidarea educaţiei consumatorilor 7. Consolidarea educaţiei consumatorilor 
pe tot parcursul vieţii;

Or. fr

Justificare

Este vorba de asigurarea coerenţei între formularea acestui titlu şi noua formulare propusă 
la articolul 4 litera (b) punctul 7.

Amendamentul 125
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – obiectivul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi şi măsuri de reparare: 
consolidarea drepturilor consumatorilor, în 
special prin măsuri de reglementare şi 

Drepturi şi căi de atac: dezvoltarea şi
consolidarea drepturilor consumatorilor, în 
special prin măsuri de reglementare şi 
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îmbunătăţirea accesului la căile de atac în 
justiţie, inclusiv soluţionarea alternativă a 
litigiilor

îmbunătăţirea accesului la căile de atac 
individuale şi, dacă este cazul, colective,
inclusiv soluţionarea alternativă a litigiilor.

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei cu noua formulare propusă la articolul 3 alineatul (1) punctul 5.

Amendamentul 126
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 9 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor pentru consumatori
şi monitorizarea funcţionării şi eficacităţii 
acestora, în special în ceea ce priveşte 
sistemele de soluţionare alternativă a 
litigiilor, inclusiv online, de asemenea, prin 
dezvoltarea şi întreţinerea instrumentelor 
informatice corespunzătoare.

9. Facilitarea accesului la mecanismele de 
soluţionare a litigiilor individuale şi, dacă 
este cazul, colective destinate
consumatorilor şi monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii acestora, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv 
online, acordând o atenţie deosebită 
adoptării unor măsuri specifice destinate 
persoanelor vulnerabile, cum ar fi
persoanele în vârstă şi/sau cu un nivel 
scăzut de educaţie; monitorizarea 
funcţionării şi eficacităţii mecanismelor 
de soluţionare a litigiilor destinate 
consumatorilor, de asemenea prin 
dezvoltarea şi întreţinerea instrumentelor 
informatice corespunzătoare şi prin 
schimbul de bune practici şi de experienţă 
la nivelul statelor membre;

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei cu noua formulare propusă la articolul 4 litera (c) punctele 9 şi 9a..
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Amendamentul 127
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijin financiar pentru participarea 
organizaţiilor pentru protecţia 
consumatorilor la organismele SAL;

Or. en

Amendamentul 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Participare financiară pentru acţiunile 
comune cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie reţele ale UE care 
oferă informaţii şi asistenţă consumatorilor 
pentru a-i ajuta să îşi exercite drepturile şi 
să obţină un acces adecvat la serviciile de 
soluţionare a litigiilor, inclusiv sisteme de 
soluţionare extrajudiciară online (Reţeaua 
centrelor europene pentru consumatori), 
inclusiv

11. Participare financiară pentru acţiunile 
comune cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie reţele ale UE care 
oferă informaţii şi asistenţă consumatorilor 
pentru a-i ajuta să îşi exercite drepturile şi 
să obţină un acces adecvat la serviciile de 
soluţionare a litigiilor, inclusiv un sistem
de soluţionare extrajudiciară online 
(Platforma europeană de soluţionare 
online a litigiilor), inclusiv

Or. en

Justificare

Platforma europeană de soluţionare extrajudiciară online a litigiilor va fi pusă la dispoziţie 
prin intermediul unei platforme electronice, în conformitate cu propunerea de regulament 
privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum.

Amendamentul 129
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Participare financiară pentru acţiunile 
comune cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie reţele ale UE care 
oferă informaţii şi asistenţă consumatorilor 
pentru a-i ajuta să îşi exercite drepturile şi 
să obţină un acces adecvat la serviciile de 
soluţionare a litigiilor, inclusiv sisteme de 
soluţionare extrajudiciară online (Reţeaua 
centrelor europene pentru consumatori), 
inclusiv

11. Participare financiară pentru acţiunile 
comune şi semnarea de acorduri de 
parteneriat cu organisme publice sau 
nonprofit care constituie reţele ale UE care 
oferă informaţii şi asistenţă consumatorilor 
pentru a-i ajuta să îşi exercite drepturile şi 
să obţină un acces adecvat la serviciile de 
soluţionare a litigiilor, inclusiv sisteme de 
soluţionare extrajudiciară online (Reţeaua 
centrelor europene pentru consumatori), 
inclusiv

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei cu noua formulare propusă la articolul 4 litera (d) punctul 11. 
Compatibil cu amendamentul 62 din proiectul de raport.

Amendamentul 130
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Sprijinul financiar pentru 
coordonarea organizaţiilor de protecţie a 
consumatorilor şi încurajarea cooperării 
între acestea, pentru a întreprinde acţiuni 
comune împotriva practicilor comerciale 
neloiale la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis
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Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 2 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de 
vizitatori unici 

Paginile 
destinate 
consumatorilor 
pe site-ul Europa 
ta 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_ro.htm)

na o creştere de 
500 % în 7 ani

Or. en

Justificare

Site-ul Europa ta, ca punct de contact online unic cu privire la drepturile întreprinderilor şi 
ale cetăţenilor, trebuie să îşi sporească în mod considerabil vizibilitatea în rândul 
consumatorilor.

Amendamentul 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 3 – tabel – coloana 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv Obiectiv
50 % în 7 ani 75 % în 7 ani

38 500 (+120 %) în 7 ani 200 000 (+1 140 %) în 7 ani

Or. en

Amendamentul 133
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa II – obiectivul 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul nr. 3: Drepturi şi măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor, în special prin măsuri de 
reglementare şi îmbunătăţirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluţionarea 
alternativă a litigiilor

Obiectivul nr. 3: Drepturi şi măsuri 
reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea 
drepturilor consumatorilor, în special prin 
măsuri de reglementare şi îmbunătăţirea 
accesului la măsuri reparatorii individuale 
şi, dacă este cazul, colective, inclusiv 
soluţionarea alternativă a litigiilor.

Or. fr

Justificare

Este vorba de asigurarea coerenţei între formularea acestui titlu şi noua formulare propusă 
la articolul 3 alineatul (1) litera (c).


