
AM\903359RO.doc PE489.695v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2011/0373(COD)

4.6.2012

AMENDAMENTELE
124 - 402

Proiect de raport
Louis Grech
(PE487.749v01-00)

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 
(Directiva privind SAL în materie de consum)

Propunere de directivă
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))



PE489.695v01-00 2/155 AM\903359RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\903359RO.doc 3/155 PE489.695v01-00

RO

Amendamentul 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 114 și 169,

Or. en

Amendamentul 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere articolul 294 alineatul 
(2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0454/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul 
(2) și articolele 114 și 169 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C7-0454/2011),

Or. en

Amendamentul 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 169 
alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) 
litera (a) din Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie 

(1) În conformitate cu articolul 169 
alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) 
litera (a) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie 
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să contribuie la atingerea unui nivel înalt 
de protecție a consumatorilor prin măsurile 
pe care le adoptă în temeiul articolului 114 
din tratat. Articolul 38 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene prevede că politicile Uniunii 
asigură un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor.

să contribuie la atingerea unui nivel înalt 
de protecție a consumatorilor prin măsurile 
pe care le adoptă, printre altele, prin 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
114 din tratat. Articolul 38 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede că politicile Uniunii 
asigură un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei reclamații care rezultă 
din vânzarea de produse sau din prestarea 
de servicii, clienții ar trebui întotdeauna 
să contacteze mai întâi întreprinzătorul 
sau prestatorul de servicii în cauză pentru 
a discuta reclamația și a căuta, în faza 
inițială, o rezolvare bilaterală a 
problemei. În numeroase cazuri, 
problemele consumatorilor pot fi, astfel, 
soluționate în avans.

Or. de

Justificare

Această obligație preliminară este absolut esențială pentru a reduce volumul de muncă al 
entităților SAL.

Amendamentul 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru ca piața internă să 
funcționeze mai bine și să fie finalizată, 
este esențial să se sporească încrederea 
cetățenilor în aceasta, în special prin 
clarificarea drepturilor consumatorilor și 
a căilor de atac aflate la dispoziția lor.

Or. en

Amendamentul 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Garantarea accesului la căi simple, 
eficiente, rapide și ieftine de soluționare a 
litigiilor transfrontaliere care apar în 
urma vânzării de bunuri sau a furnizării 
de servicii ar fi în beneficiul 
consumatorilor și, prin urmare, le-ar 
întări încrederea în piață. Acest lucru este 
valabil atât pentru tranzacțiile offline, cât 
și pentru cele online.

Or. en

Amendamentul 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți. Cu toate 

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți, litigii care 
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acestea, soluționarea alternativă a litigiilor 
nu este încă suficient de dezvoltată în 
Uniunea Europeană. Pentru a permite 
consumatorilor să profite pe deplin de 
potențialul acesteia, este necesar ca 
soluționarea alternativă a litigiilor să fie 
disponibilă pentru toate tipurile de litigii 
între consumatori, ca nivelurile de calitate 
ale procedurilor SAL să fie egale, iar 
consumatorii și comercianții să fie la 
curent cu aceste proceduri. Este, de 
asemenea, necesar ca entitățile SAL să 
abordeze în mod eficient litigiile 
transfrontaliere.

până atunci s-au dovedit imposibil de 
soluționat bilateral. Cu toate acestea, 
soluționarea alternativă a litigiilor nu este 
încă suficient de dezvoltată în Uniunea 
Europeană. Pentru a permite 
consumatorilor să profite pe deplin de 
potențialul acesteia, este necesar ca 
soluționarea alternativă a litigiilor să fie 
disponibilă pentru toate tipurile de litigii 
între consumatori, ca nivelurile de calitate 
ale procedurilor SAL să fie egale, iar 
consumatorii și comercianții să fie la 
curent cu aceste proceduri. Este, de 
asemenea, necesar ca entitățile SAL să 
abordeze în mod eficient litigiile 
transfrontaliere.

Or. de

Amendamentul 131
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți. Cu toate 
acestea, soluționarea alternativă a litigiilor 
nu este încă suficient de dezvoltată în 
Uniunea Europeană. Pentru a permite 
consumatorilor să profite pe deplin de 
potențialul acesteia, este necesar ca 
soluționarea alternativă a litigiilor să fie 
disponibilă pentru toate tipurile de litigii 
între consumatori, ca nivelurile de calitate 
ale procedurilor SAL să fie egale, iar 
consumatorii și comercianții să fie la 
curent cu aceste proceduri. Este, de 
asemenea, necesar ca entitățile SAL să 
abordeze în mod eficient litigiile 
transfrontaliere.

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți. Cu toate 
acestea, soluționarea alternativă a litigiilor 
nu este încă suficient de dezvoltată în 
Uniunea Europeană. Pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței unice, este necesar ca 
soluționarea alternativă a litigiilor să fie 
disponibilă pentru toate tipurile de litigii 
între consumatori, ca nivelurile de calitate 
ale procedurilor SAL să fie egale, iar 
consumatorii și comercianții să fie la 
curent cu aceste proceduri. Este, de 
asemenea, necesar ca entitățile SAL să 
abordeze în mod eficient litigiile 
transfrontaliere.
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Or. en

Justificare

Crearea entităților SAL va îmbunătăți funcționarea pieței unice, dar nu este necesar să li se 
ofere consumatorilor posibilitatea de a exploata la maximum potențialul acestora.

Amendamentul 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Diferențele în materie de acoperire, 
calitate și cunoaștere a mecanismelor 
SAL existente între statele membre impun 
adoptarea de măsuri la nivelul Uniunii. 
Prezenta directivă ar trebui să stabilească 
standarde minime privind calitatea 
entităților SAL. Aceasta nu ar trebui să 
împiedice statele membre să adopte și să 
mențină norme care depășesc sfera 
dispozițiilor prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru a permite consumatorilor să 
profite pe deplin de potențialul pieței 
interne, mecanismele SAL ar trebui să fie 
disponibile pentru toate tipurile de litigii 
transfrontaliere prevăzute de prezenta 
directivă, procedurile SAL ar trebui să 
respecte standarde minime de calitate 
coerente în întreaga Uniune, iar 
consumatorii și comercianții ar trebui să 
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fie conștienți de existența acestui tip de 
proceduri. Având în vedere intensificarea 
comerțului transfrontalier și a circulației 
persoanelor, este important ca entitățile 
SAL să trateze litigiile transfrontaliere în 
mod eficient.

Or. en

Amendamentul 134
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Neconcordanțele dintre mecanismele 
SAL ale statelor membre în ceea ce 
privește aria de acoperire, calitatea și 
conștientizarea publicului constituie o 
barieră pentru piața unică. Ca urmare a 
acestui fapt, mulți consumatori se abțin de 
la tranzacții transfrontaliere și manifestă 
o lipsă de încredere, însă litigiile cu 
comercianții ar putea fi soluționate ușor, 
rapid și ieftin. Mai mult decât atât, din 
aceleași motive, în cazul în care accesul la 
proceduri SAL de calitate este insuficient, 
comercianții se pot abține de la efectuarea 
de tranzacții transfrontaliere cu 
consumatorii. De asemenea, comercianții 
stabiliți într-un stat membru în care 
calitatea procedurilor SAL este 
inadecvată sunt plasați într-o poziție 
concurențială dezavantajoasă în raport cu 
cei care au acces la proceduri SAL de 
calitate, deoarece aceștia din urmă au 
posibilitatea de a soluționa litigiile cu 
consumatorii mai rapid și cu costuri mai 
scăzute.

Or. el
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Amendamentul 135
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de 
soluționare alternativă a litigiilor în cadrul 
Uniunii Europene este necesară pentru a 
consolida încrederea consumatorilor în 
piața internă, inclusiv în domeniul 
comerțului electronic. Această dezvoltare 
ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora.

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de 
soluționare alternativă a litigiilor în cadrul 
Uniunii Europene va contribui la 
consolidarea încrederii consumatorilor în 
piața unică, inclusiv în domeniul 
comerțului electronic. Această dezvoltare 
ar trebui să se bazeze pe diversele 
proceduri SAL existente în statele 
membre, care sunt eficiente în rezolvarea 
litigiilor dintre comercianți și 
consumatori. De asemenea, această 
dezvoltare ar trebui să respecte tradițiile 
juridice ale statelor membre.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea unei rețele SAL în întreaga Uniune ar trebui să se bazeze pe sistemele SAL deja 
existente în statele membre. Aceste sisteme, care sunt eficiente și respectă criteriile de 
calitate, sunt adesea diferite în ceea ce privește caracteristicile lor specifice și respectarea 
acestei diversități ar trebui să constituie baza unei dezvoltări de acest tip.

Amendamentul 136
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate 
de consumatori împotriva comercianților, 

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aplicarea 
acesteia ar trebui să se limiteze la 
reclamații înaintate de consumatori 
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cât și reclamații înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

împotriva comercianților. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice nici 
reclamațiilor înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor nici
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

Or. fr

Amendamentul 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate de 
consumatori împotriva comercianților, cât 
și reclamații înaintate de către comercianți 
împotriva consumatorilor. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor 
între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
adopte sau să mențină în vigoare dispoziții 
privind procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice, cu excepția 
serviciilor de interes economic general 
(servicii de interes general). Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate de 
consumatori împotriva comercianților, cât 
și reclamații înaintate de către comercianți 
împotriva consumatorilor. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor 
între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
adopte sau să mențină în vigoare dispoziții 
privind procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor respective.

Or. de

Amendamentul 138
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate 
de consumatori împotriva comercianților, 
cât și reclamații înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă litigiile care apar din 
vânzarea sau furnizarea de conținut 
digital în schimbul unei remunerații. 
Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
reclamațiilor înaintate de consumatori 
împotriva comercianților și să nu se aplice 
reclamațiilor înaintate de către comercianți 
împotriva consumatorilor. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor 
între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
adopte sau să mențină în vigoare dispoziții 
privind procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor respective.

Or. en

Justificare

Trebuie să se precizeze în mod clar includerea conținutului digital. Întrucât mai multe 
organisme SAL au fost create pentru a elimina dezechilibrul de putere dintre consumatori și 
comercianți, ar fi inadecvat să li se solicite acestor organisme să accepte litigii prezentate de 
comercianți împotriva consumatorilor. SAL nu ar trebui să fie folosită pentru recuperarea 
datoriilor.

Amendamentul 139
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
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produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate de 
consumatori împotriva comercianților, cât 
și reclamații înaintate de către comercianți 
împotriva consumatorilor. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor 
între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
adopte sau să mențină în vigoare dispoziții 
privind procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor respective. 

produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice, inclusiv toți 
furnizorii din sectorul public și privat. 
Aceasta ar trebui să includă atât reclamații 
înaintate de consumatori împotriva 
comercianților, cât și reclamații înaintate 
de către comercianți împotriva 
consumatorilor. Prezenta directivă nu ar 
trebui să se aplice litigiilor între 
comercianți; cu toate acestea, ea nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
adopte sau să mențină în vigoare dispoziții 
privind procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor respective. 

Or. el

Amendamentul 140
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate 
de consumatori împotriva comercianților, 
cât și reclamații înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice litigiilor între comercianți; cu toate 
acestea, ea nu ar trebui să împiedice statele 
membre să adopte sau să mențină în 
vigoare dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale inițiate de
consumatori împotriva comercianților care 
rezultă din vânzarea de produse sau din 
prestarea de servicii, atât online, cât și 
offline, inclusiv furnizarea de conținut 
digital în schimbul unei remunerații, în 
toate sectoarele economice. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice 
serviciilor de interes general fără caracter 
economic, care nu sunt furnizate în scop 
lucrativ. Prezenta directivă nu ar trebui să 
se aplice litigiilor sau reclamațiilor
înaintate de către comercianți împotriva 
consumatorilor și nici litigiilor dintre
comercianți; cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să împiedice statele 
membre să adopte sau să mențină în 
vigoare dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
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respective.

Or. en

Amendamentul 141
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate 
de consumatori împotriva comercianților, 
cât și reclamații înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
reclamațiilor referitoare la litigiile 
contractuale înaintate de consumatori 
împotriva comercianților care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii în toate sectoarele economice, 
precum și din vânzarea online, inclusiv 
pentru furnizarea de conținuturi digitale. 
Această directivă nu ar trebui să se aplice 
serviciilor neeconomice de interes 
general, nici serviciilor de sănătate 
furnizate de către comercianți pentru a 
studia, a menține sau a restabili starea de 
sănătate a pacientului, inclusiv emiterea 
și furnizarea de medicamente și de 
dispozitive medicale pe bază de prescripție 
medicală. Această directivă nu ar trebui să 
se aplice reclamațiilor înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor sau
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

Or. fr

Amendamentul 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Consumatorii ar trebui încurajați să 
se adreseze mai întâi direct 
comerciantului și să recurgă la sistemul 
de tratare a reclamațiilor gestionat de 
comerciant pentru a încerca să găsească o 
soluție amiabilă. În cazul apariției unui 
litigiu, această procedură ar putea să 
constituie un mijloc rapid de soluționare a 
litigiilor în materie de consum, chiar dacă 
acesta ar trebui să fie limitat în timp.

Or. fr

Amendamentul 143
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Definiția „consumatorului” ar trebui să 
includă persoanele fizice care acționează în 
afara activității lor comerciale, a afacerii, a 
meseriei sau a profesiei lor. Dacă însă 
contractul este încheiat în scopuri parțial 
circumscrise activității personale și parțial 
aflate în afara acesteia (contracte cu 
dublu scop) și dacă scopul comercial este 
într-atât de limitat, încât nu are o pondere 
predominantă în contextul general al 
livrării, respectiva persoană trebuie să fie, 
și ea, considerată drept un consumator.

(8) Definiția „consumatorului” ar trebui să 
includă persoanele fizice care acționează în 
afara activității lor comerciale, a afacerii, a 
meseriei sau a profesiei lor.

Or. en

Justificare

Extinderea definiției consumatorului la contracte cu dublu scop (contracte încheiate cu 
scopuri parțial circumscrise activității unei persoane și parțial în afara acesteia) creează 
confuzie, mai ales din cauza faptului că definiția consumatorului prevăzută la articolul 4 
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litera (a) stipulează că un consumator „înseamnă orice persoană fizică care acționează în 
scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afacerea, meseria sau profesia 
sa”.

Amendamentul 144
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să 
prevaleze asupra legislației Uniunii care
prevede dispoziții care vizează încurajarea 
creării de entități SAL într-un sector 
specific. În cazul în care legislația 
specifică acestui sector prevede crearea 
acestor entități, prezenta directivă ar 
trebui să prevaleze numai în măsura în 
care o astfel de legislație nu asigură cel 
puțin un nivel echivalent de protecție a 
consumatorilor.

(10) În cazul în care o dispoziție a 
prezentei directive intră în contradicție cu 
o dispoziție a unui alt act al Uniunii care 
reglementează anumite sectoare, 
dispoziția acestuia din urmă prevalează și 
se aplică sectoarelor în cauză. Cu toate 
acestea, în cazul în care dispoziția 
respectivă este destinată să încurajeze 
crearea de entități SAL într-un anumit 
sector, atunci prevalează și se aplică 
dispozițiile relevante ale prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Ar fi dificil de aplicat o cerință care solicită compararea nivelului protecției consumatorilor 
asigurat de diferite acte legislative ale Uniunii. În plus, prezenta directivă ar trebui să 
prevaleze asupra unor dispoziții specifice ale altor acte legislative ale Uniunii, nu asupra 
legislației în ansamblul său.

Amendamentul 145
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a facilita punerea în aplicare 
a prezentei directive, Comisia este 
îndemnată să elaboreze, în strânsă 
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cooperare cu statele membre, orientări cu 
privire la legătura dintre prezenta 
directivă și alte texte legislative ale UE.

Or. el

Amendamentul 146
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Entitățile SAL sunt extrem de diverse 
pe teritoriul UE, dar și în interiorul statelor 
membre. Prezenta directivă ar trebui să 
vizeze orice entitate care este stabilită pe o 
bază durabilă și oferă soluționarea unui 
litigiu printr-o procedură SAL. O 
procedură de arbitraj care este creată în 
afara cadrului unei entități SAL, pe o bază 
ad hoc, pentru un singur litigiu între un 
consumator și un comerciant nu ar trebui 
considerată drept o procedură de 
soluționare alternativă a litigiilor.

(11) Entitățile SAL sunt extrem de diverse 
pe teritoriul UE, dar și în interiorul statelor 
membre. Prezenta directivă ar trebui să 
vizeze orice entitate care este stabilită pe o 
bază durabilă pentru a soluționa un litigiu 
între un consumator și un comerciant, 
care a fost înscrisă pe listă în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din prezenta directivă. O procedură de 
arbitraj care este creată în afara cadrului 
unei entități SAL, pe o bază ad hoc, pentru 
un singur litigiu între un consumator și un 
comerciant nu ar trebui considerată drept o 
procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor.

Or. en

Justificare

Organismele SAL care nu aleg să devină entități SAL în temeiul prezentei directive nu ar 
trebui să fie vizate de dispozițiile directivei.

Amendamentul 147
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant. Aceasta nu 
ar trebui să se aplice negocierilor directe 
între părți. De asemenea, aceasta nu ar 
trebui să se aplice încercărilor efectuate de 
un judecător de a soluționa un litigiu pe 
parcursul procedurii judiciare referitoare la 
respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor sistemelor de 
tratare a reclamațiilor gestionate de către 
comerciant, nici negocierilor directe între 
părți. De asemenea, aceasta nu ar trebui să 
se aplice încercărilor efectuate de un 
judecător de a soluționa un litigiu pe 
parcursul procedurii judiciare referitoare la 
respectivul litigiu.

Or. fr

Amendamentul 148
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor 
din cadrul sistemelor de tratare a 
reclamațiilor gestionate de către 
comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor din cadrul 
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant, nici 
negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Or. en
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Justificare

Medierea furnizată de comercianți sau medierea internă nu ar trebui să fie exclusă, întrucât 
reprezintă o componentă importantă a mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor. 
Recomandarea 98/257/CE nu exclude acest tip de mediere în cazul în care se îndeplinesc 
anumite condiții. Medierea internă poate reprezenta o adevărată valoare adăugată pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor, întrucât asigură cunoștințe tehnice/„de la fața 
locului” și permite dezvoltarea medierii de proximitate, care este valoroasă pentru părți.

Amendamentul 149
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor 
din cadrul sistemelor de tratare a 
reclamațiilor gestionate de către 
comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, cu condiția 
respectării depline a cerințelor specifice 
privind independența și integralitatea.
Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor din cadrul
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant, nici 
negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că în UE există mecanisme SAL eficiente care funcționează bine, în 
cadrul cărora persoana fizică responsabilă de SAL este angajată exclusiv de comerciant, pe 
lângă obiectivul clar prevăzut de directivă de a construi de baza entităților existente, 
domeniul de aplicare ar trebui să se extindă pentru a include aceste mecanisme SAL, cu 
condiția ca ele să respecte criteriile de independență și imparțialitate care urmează să fie 
prezentate în detaliu în cadrul directivei.
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Amendamentul 150
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor 
din cadrul sistemelor de tratare a 
reclamațiilor gestionate de către 
comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, cu condiția 
respectării depline a cerințelor prevăzute 
în capitolul II din prezenta directivă.
Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor din cadrul
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant, nici 
negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Or. en

Amendamentul 151
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor 
din cadrul sistemelor de tratare a 
reclamațiilor gestionate de către 

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice procedurilor din cadrul sistemelor de 
tratare a reclamațiilor gestionate de către 
comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
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comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Or. en

Amendamentul 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice vânzării de produse sau prestării de 
servicii care sunt furnizate drept servicii 
de interes economic general (servicii de 
interes general) și care, astfel, constituie 
activități suverane. Acest lucru se aplică, 
de exemplu, serviciilor de alimentare cu 
apă, de gestionare a apelor reziduale și de 
eliminare a deșeurilor, în măsura în care 
acestea sunt reglementate prin lege ca 
fiind servicii de interes general într-un 
stat membru.

Or. de

Amendamentul 153
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice procedurilor derulate în cadrul 
entităților de soluționare a litigiilor în 
cazul cărora persoanele fizice 
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responsabile cu soluționarea litigiilor sunt 
angajate exclusiv de comerciant numai 
dacă se îndeplinesc anumite condiții prin 
care se asigură independența și 
imparțialitatea adecvată a persoanei fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor.

Or. en

Justificare

Medierea furnizată de comercianți sau medierea internă nu ar trebui să fie exclusă, întrucât 
reprezintă o componentă importantă a mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor. 
Recomandarea 98/257/CE nu exclude acest tip de mediere în cazul în care se îndeplinesc 
anumite condiții. Medierea internă poate reprezenta o adevărată valoare adăugată pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor, întrucât asigură cunoștințe tehnice/„de la fața 
locului” și permite dezvoltarea medierii de proximitate, care este valoroasă pentru părți.

Amendamentul 154
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate sau 
remunerate exclusiv de comerciant sau de 
o asociație profesională, decât cu condiția 
ca, pe lângă respectarea de către 
funcționarea acestor entități a cerințelor 
stabilite în capitolul II din prezenta 
directivă, aceste persoane fizice să 
respecte condițiile specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (2a) din prezenta 
directivă. În această privință, entitatea de 
soluționare a litigiilor în cauză ar trebui 
să fie supusă cel puțin o dată pe an unei 
evaluări realizate de autoritatea 
competentă a statului membru în care este 
stabilită entitatea, pentru a se stabili dacă 
aceasta îndeplinește efectiv această 
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condiție dublă.

Or. fr

Amendamentul 155
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
îndeplini această obligație bazându-se pe 
entitățile SAL existente și adaptând 
domeniul lor de aplicare, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prevedea crearea 
unei entități SAL complementare care să se 
ocupe de litigiile pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă și care a 
fost notificată Comisiei Europene în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din prezenta directivă. Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a îndeplini 
această obligație bazându-se pe entitățile 
SAL existente și adaptând domeniul lor de 
aplicare, după caz, sau permițând crearea 
de noi entități SAL. Prezenta directivă nu 
ar trebui să oblige statele membre să creeze 
o entitate SAL specifică pentru fiecare 
sector de comerț cu amănuntul. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
prevedea crearea unei entități SAL 
complementare care să se ocupe de litigiile 
pentru a căror soluționare nicio entitate 
specifică nu este competentă.

Or. en

Justificare

Toate entitățile SAL care îndeplinesc criteriile stabilite de prezenta propunere de directivă 
trebuie să fie notificate de autoritatea națională competentă Comisiei Europene, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din propunerea de directivă.

Amendamentul 156
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a îndeplini această obligație bazându-se 
pe entitățile SAL existente și adaptând 
domeniul lor de aplicare, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prevedea crearea 
unei entități SAL complementare care să se 
ocupe de litigiile pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

(13) Statele membre ar trebui să încurajeze 
organizațiile consumatorilor și ale 
comercianților să creeze entități SAL sau 
să adapteze domeniul de aplicare al 
entităților SAL existente, care 
funcționează corespunzător, respectând 
criteriile de calitate stabilite de prezenta 
directivă. Prezenta directivă nu ar trebui să 
oblige statele membre să creeze o entitate 
SAL specifică pentru fiecare sector de 
comerț cu amănuntul. Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a prevedea 
crearea unei entități SAL complementare 
care să se ocupe de litigiile 
transfrontaliere pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

Or. en

Amendamentul 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
îndeplini această obligație bazându-se pe 
entitățile SAL existente și adaptând 
domeniul lor de aplicare, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive sunt prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
îndeplini această obligație bazându-se pe 
entitățile SAL existente și adaptând 
domeniul lor de aplicare, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
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statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prevedea crearea 
unei entități SAL complementare care să se 
ocupe de litigiile pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prevedea crearea 
unei entități SAL complementare care să se 
ocupe de litigiile pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

Or. it

Justificare

Având în vedere experiențele pozitive ale unor state membre, un sistem alternativ eficient de 
soluționare a litigiilor ar trebui să aibă la bază o încercare obligatorie de conciliere înainte 
de a putea avea acces la sistemul obișnuit de justiție (adică, la instanțe).

Amendamentul 158
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
îndeplini această obligație bazându-se pe 
entitățile SAL existente și adaptând 
domeniul lor de aplicare, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prevedea crearea 
unei entități SAL complementare care să se 
ocupe de litigiile pentru a căror soluționare 
nicio entitate specifică nu este competentă.

(13) Statele membre ar trebui să se asigure 
că litigiile contractuale care intră sub 
incidența prezentei directive pot fi 
prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește criteriile de calitate prevăzute 
de prezenta directivă. Statele membre ar 
putea să îndeplinească la rândul lor 
această obligație bazându-se entitățile SAL 
existente care funcționează în mod 
corespunzător și adaptând domeniul lor de 
aplicare prin respectarea dispozițiilor 
prezentei directive, după caz, sau 
permițând crearea de noi entități SAL. 
Prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
statele membre să creeze o entitate SAL 
specifică pentru fiecare sector de comerț cu 
amănuntul. Statele membre ar trebui să 
prevadă crearea unei entități SAL 
complementare care să se ocupe de litigiile 
pentru a căror soluționare nicio entitate 
specifică nu este competentă, pentru a 
asigura o acoperire geografică completă 
și acces la metode de soluționare 
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alternativă a litigiilor în toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere comercianților stabiliți 
într-un stat membru și acoperiți de o 
entitate SAL care se află în alt stat 
membru. Statele membre ar trebui să 
încurajeze dezvoltarea unor astfel de 
entități.

(14) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere comercianților stabiliți 
într-un stat membru și acoperiți de o 
entitate SAL care se află în alt stat 
membru. Statele membre ar trebui să 
sprijine dezvoltarea unor astfel de entități.
Cu toate acestea, entitățile SAL ar trebui 
să se autofinanțeze, de exemplu prin 
donații, cotizații de membru, comisioane 
relativ scăzute pentru serviciile oferite și 
asociații alcătuite din mai multe entități 
sau mai mulți membri. Numai în ultimă 
instanță finanțarea ar putea să provină de 
la statele membre.

Or. de

Justificare

Entitățile SAL există pentru a soluționa litigii rezultate din activități economice. Ele nu ar 
trebui, de regulă, să fie finanțate de stat și, astfel, de contribuabil, deoarece acesta din urmă 
nu are nimic de-a face cu litigiile private individuale.

Amendamentul 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere statelor membre care 
mențin sau introduc proceduri SAL care 
tratează în comun litigii identice sau 
similare între un comerciant și mai mulți 
consumatori. Aceste proceduri pot fi 
considerate drept o etapă preliminară 
pentru dezvoltarea în continuare a 
procedurilor colective SAL în cadrul 
Uniunii.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să se dicteze statelor membre ce alte drepturi suplimentare să aibă.

Amendamentul 161
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere statelor membre care mențin 
sau introduc proceduri SAL care tratează în 
comun litigii identice sau similare între un 
comerciant și mai mulți consumatori. 
Aceste proceduri pot fi considerate drept o 
etapă preliminară pentru dezvoltarea în 
continuare a procedurilor colective SAL 
în cadrul Uniunii.

(15) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere statelor membre care mențin 
sau introduc proceduri SAL care tratează în 
comun litigii identice sau similare între un 
comerciant și mai mulți consumatori. 
Soluționările extrajudiciare colective 
trebuie să facă obiectul unor evaluări 
ample ale impactului înainte de a fi 
propuse la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Confidențialitatea și viața privată ar 
trebui garantate întotdeauna, pe întreaga 
durată a procedurii SAL. În măsura în 
care se dorește publicarea deciziilor finale 
exemplificatoare, numele părților și orice 
referire la acestea ar trebui să fie 
mascate, excepție făcând cazurile în care 
ambele părți și-au exprimat în mod expres 
acordul de a fi făcute publice.

Or. de

Justificare

Aici ar trebui garantată, de asemenea, protecția datelor.

Amendamentul 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Imparțialitatea și integritatea 
entităților SAL este deosebit de 
importantă pentru ca cetățenii europeni 
să aibă încredere că mecanismele SAL le 
vor oferi o soluționare echitabilă și 
independentă.

Or. en

Amendamentul 164
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale și 
independente decât în cazul în care acestea 
nu pot fi supuse presiunii care, eventual, le 
influențează comportamentul cu privire la 
litigiu. Este nevoie, în mod special, să se 
asigure lipsa unei astfel de presiuni în cazul 
în care entitățile SAL sunt finanțate de 
către una dintre părțile în litigiu sau de o 
organizație la care este afiliată una dintre 
părți. De asemenea, ar trebui să se aplice 
condiții specifice persoanelor fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor care 
sunt angajate sau remunerate exclusiv de 
comerciant sau de o asociație 
profesională.

Or. fr

Amendamentul 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Ar 
trebui să se presupună în mod automat că 
o asemenea presiune există nu numai 
dacă persoana fizică responsabilă de 
soluționarea litigiului este parțial 
cofinanțată de către una dintre părți: este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate numai de 
către una dintre părțile în litigiu sau numai
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de o organizație la care este afiliată una 
dintre părți.

Or. de

Amendamentul 166
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse unei 
presiuni care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure că 
această presiune nu există în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de una dintre 
părțile în litigiu sau de o organizație la care 
este afiliată una dintre părți în cadrul 
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant. Ar trebui 
să se stabilească cerințe specifice pentru 
mecanismele SAL în cazul cărora 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant.

Or. en

Justificare

Stabilirea unor cerințe specifice pentru mecanismele SAL în cazul cărora persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de comerciant este esențială 
pentru a asigura respectarea principiilor imparțialității și independenței.

Amendamentul 167
Louis Grech
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse unei 
presiuni care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure că 
această presiune nu există în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de una dintre 
părțile în litigiu sau de o organizație la care 
este afiliată una dintre părți. Prin urmare, 
procedurile în care persoana fizică 
responsabilă de soluționarea litigiului este 
angajată de comerciant sau primește alte 
forme de remunerare exclusiv de la 
comerciant nu ar trebui să fie considerate 
proceduri SAL în sensul prezentei 
directive și, prin urmare, ar trebui să fie 
excluse din domeniul său de aplicare. Cu 
toate acestea, prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere posibilității ca 
asociațiile comerciale sau profesionale să 
finanțeze o entitate SAL.

Or. en

Amendamentul 168
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse unei 
presiuni care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure că 
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unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

această presiune nu există în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de una dintre 
părțile în litigiu sau de o organizație la care 
este afiliată una dintre părți. Pentru a evita 
orice conflict de interese, persoanele fizice 
responsabile de soluționarea alternativă a 
litigiilor ar trebui să semnaleze orice 
circumstanță care le-ar putea afecta 
independența sau ar putea duce la un 
conflict de interese. Persoanelor angajate 
exclusiv de comerciant ar trebui să li se 
aplice cerințe specifice.

Or. en

Amendamentul 169
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru reușita SAL și, în special, 
pentru asigurarea încrederii necesare în 
procedurile SAL, este esențial ca 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor să 
dispună de expertiza necesară. De aceea, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
ar trebui să ofere programe specifice de 
instruire.

Or. en

Amendamentul 170
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura transparența (18) Cu excepția cazului în care există 
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entităților SAL și a procedurilor SAL este 
necesar ca, înainte de a se angaja într-o 
procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor, părțile să primească toate 
informațiile de care au nevoie pentru a lua 
o decizie în cunoștință de cauză.

norme naționale care le impun 
comercianților obligativitatea participării 
la o procedură SAL, pentru a asigura 
transparența entităților SAL și a 
procedurilor SAL este necesar ca, înainte 
de a se angaja într-o procedură de 
soluționare alternativă a litigiilor, părțile să 
primească toate informațiile de care au 
nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință 
de cauză.

Or. en

Justificare

În anumite state membre există mecanisme SAL obligatorii care le impun comercianților, în 
anumite condiții, să participe la proceduri SAL.

Amendamentul 171
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile. 
Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp 
atunci când complexitatea litigiului în 
cauză solicită acest lucru.

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile
calendaristice, începând cu data primirii 
dosarului complet al reclamației de către 
entitatea SAL. Entitatea SAL ar trebui să 
fie în măsură să prelungească această 
perioadă de timp atunci când complexitatea 
litigiului în cauză solicită acest lucru.

Or. fr

Amendamentul 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile.
Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp
atunci când complexitatea litigiului în
cauză impune acest lucru.

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile 
calendaristice de la primirea reclamației 
de către entitatea SAL și până când 
respectiva entitate recomandă o soluție. În 
cazul unor litigii extrem de complexe, 
entitățile SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp în 
cazuri excepționale, în scopul examinării 
obiective a anumitor aspecte ale cazului în
speță.

Or. de

Amendamentul 173
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile. 
Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp 
atunci când complexitatea litigiului în 
cauză impune acest lucru.

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile. 
Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp 
atunci când complexitatea litigiului în 
cauză solicită acest lucru sau când există 
alte motive justificate.

Or. en

Justificare

Pentru a permite entităților SAL să prelungească acest termen, în cazul în care este necesar, 
pentru a se asigura și de calitatea rezultatului primit de consumatori, nu numai de rapiditatea 
sa.
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Amendamentul 174
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Consumatorii nu pot întotdeauna să 
profite de soluționarea amiabilă a 
litigiilor, deoarece nu cunosc existența 
entităților SAL sau, pur și simplu, nu sunt 
dispuși să acționeze în acest sens. În 
același timp, este posibil să existe în mod 
deschis și sistematic practici comerciale 
neloiale sau înșelătoare, care pot avea 
efecte foarte dăunătoare asupra unui 
mare număr de consumatori, fără ca 
aceste practici să fie denunțate sau 
anchetate. În aceste cazuri, o entitate SAL 
ar trebui să aibă competența de a decide 
să lanseze proceduri de investigație, pe 
baza experienței sale privind practicile 
comerciale care nu au făcut neapărat 
obiectul unor reclamații din partea 
consumatorilor, însă în privința cărora 
planează suspiciuni întemeiate sau există 
dovezi potrivit cărora aceste practici 
reprezintă o încălcare semnificativă a 
drepturilor consumatorilor și, prin 
urmare, necesită o atenție deosebită. De 
asemenea, entitatea SAL ar trebui să aibă 
posibilitatea de a informa publicul cu 
privire la rezultatele acestor investigații și 
de a adresa recomandări publice 
comercianților pentru ca aceștia să-și 
corecteze comportamentul ilicit.

Or. el

Justificare

Nefiind obligate să aștepte depunerea unei reclamații, entitățile SAL ar trebui să fie în 
măsură să decidă lansarea unei investigații asupra practicilor comerciale suspectate în mod 
justificat a fi înșelătoare sau în privința cărora există dovezi în acest sens și care reprezintă o 
încălcare semnificativă a drepturilor unui număr mare de consumatori. Organismele SAL ar 
trebui să informeze publicul cu privire la rezultatele acestor investigații, prin emiterea de 
recomandări cu caracter public la adresa comercianților, pentru ca aceștia să-și corecteze 
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comportamentul ilicit.

Amendamentul 175
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite pentru consumatori.

Or. fr

Amendamentul 176
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate 
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate 
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către părți să rămână 
rezonabilă din punct de vedere economic.
La sfârșitul procedurii SAL, părții 
câștigătoare ar trebui să i se ramburseze 
de către partea perdantă costurile aferente 
inițierii procedurii.

Or. de

Amendamentul 177
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite pentru consumatori, astfel încât 
folosirea acestor proceduri de către 
consumatori să rămână rezonabilă din 
punct de vedere economic. Statele membre 
decid cu privire la forma adecvată a 
finanțării de către industrie a 
procedurilor SAL în cadrul jurisdicției 
lor.

Or. en

Justificare

Consumatorii nu vor fi încurajați să folosească SAL în cazul în care procedura nu va fi 
gratuită. Normele procedurale privind reclamațiile inadecvate sau ofensatorii vor limita 
reclamațiile la cele care sunt necesare. În contextul economic actual, trebuie să se clarifice 
faptul că procedurile SAL nu sunt finanțate de consumatori, aceasta trebuie să fie 
responsabilitatea industriei.

Amendamentul 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate 
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate și, 
în orice caz, ușor cuantificabile pentru 
consumatori sau pentru comercianți, astfel 
încât folosirea acestor proceduri de către 
consumatori să rămână rezonabilă din 
punct de vedere economic.

Or. it

Justificare

În scopul unei accesibilități și transparențe mai accentuate, costurile aferente procedurilor 
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SAL trebuie să fie clar și ușor cuantificabile pentru consumatori sau comercianți, înainte ca 
aceștia să inițieze asemenea proceduri.

Amendamentul 179
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite pentru consumatori. În cazul în 
care se aplică costuri, acestea ar trebui să 
fie rezonabile, proporționale și modeste 
pentru a garanta accesibilitatea, 
atractivitatea și prețul redus pentru 
consumatori al procedurii SAL.

Or. en

Amendamentul 180
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate 
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie 
gratuite sau propuse la costuri moderate 
pentru consumatori, astfel încât folosirea 
acestor proceduri de către consumatori să 
rămână rezonabilă din punct de vedere 
economic. În cazul în care se aplică 
costuri, acestea ar trebui să fie rezonabile, 
proporționale și modeste pentru a garanta 
accesibilitatea, atractivitatea și prețul 
redus pentru consumatori al procedurii 
SAL.
Aceasta nu ar trebui să limiteze 
capacitatea serviciilor de soluționare a 
litigiilor care funcționează deja impunând 
obligativitatea suportării costurilor 
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acestor servicii de către comercianți, de la 
caz la caz sau printr-o taxă generală la 
nivelul industriei.

Or. en

Amendamentul 181
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Procedurile SAL ar trebui să fie 
echitabile, astfel încât părțile în litigiu să 
fie informate pe deplin cu privire la 
drepturile lor și la consecințele alegerilor 
făcute în contextul procedurii de 
soluționare alternativă a litigiilor.

(21) Procedurile SAL ar trebui să fie 
echitabile, astfel încât părțile în litigiu să 
fie informate pe deplin cu privire la 
drepturile lor și la consecințele alegerilor 
făcute în contextul procedurii de 
soluționare alternativă a litigiilor. Entitățile 
ADR ar trebui să îi informeze pe 
consumatori cu privire la drepturile lor 
care decurg din dispozițiile juridice 
înainte ca aceștia să accepte sau să 
respingă soluția impusă sau propusă. 
Ambele părți ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și prezenta informațiile 
și probele fără a fi prezente fizic.

Or. en

Amendamentul 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Acordul dintre un consumator și un 
comerciant de a prezenta reclamații unei 
entități SAL nu ar trebui să îi priveze pe 
niciunul dintre aceștia de dreptul lor de a 
se adresa unei instanțe în vederea 
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soluționării litigiului. În cazul entităților 
SAL care impun soluții, soluțiile ar trebui 
să fie obligatorii pentru părți doar dacă 
părțile au fost informate în prealabil de 
natura lor obligatorie și doar dacă părțile 
au acceptat acest lucru în mod explicit.

Or. en

Amendamentul 183
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Acordul dintre un consumator și un 
comerciant de a prezenta reclamații unei 
entități SAL nu ar trebui să fie obligatoriu 
pentru consumator dacă acest acord a fost 
încheiat înainte de apariția litigiului și 
dacă îl privează pe consumator de dreptul 
său de a se adresa unei instanțe în 
vederea soluționării litigiului. În cazul 
entităților SAL care impun soluții, 
soluțiile ar trebui să fie obligatorii pentru 
părți doar dacă părțile au fost informate 
în prealabil de natura lor obligatorie și 
doar dacă părțile au acceptat acest lucru 
în mod explicit.

Or. en

Amendamentul 184
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a respecta principiul 
recunoscut al libertății, rezultatele 
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procedurilor SAL nu ar trebui să aibă 
forță obligatorie pentru părți, cu excepția 
cazului în care acestea sunt informate 
înaintea începerii procedurii cu privire la 
caracterul obligatoriu al rezultatului și își 
dau consimțământul în mod explicit. 
Aceasta nu aduce atingere legislațiilor 
naționale, cu condiția ca soluțiile oferite 
de entitățile SAL să fie obligatorii pentru 
comercianți.

Or. en

Amendamentul 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Încurajează Comisia să dezvolte 
Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor astfel încât să îi confere 
autoritate juridică în domeniul SAL, în 
special în privința litigiilor 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 186
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Dacă este necesar, Comisia 
Europeană ar trebui să aloce fondurile 
adecvate din Programul pentru protecția 
consumatorilor 2014-2020 pentru a 
finanța, printre altele, instituirea unor 
organe noi și pentru a pune la dispoziție 
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fonduri pentru formarea mediatorilor și a 
personalului de sprijin și furnizarea de 
informații și de asistență pentru 
consumatori. Resursele și punctele de 
contact existente ar trebui organizate mai 
eficient pentru a asigura accesul 
cetățenilor la informații.

Or. fr

Amendamentul 187
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Având în vedere importanța din ce 
în ce mai mare a conceptului de 
responsabilitate socială a întreprinderilor, 
precum și impactul social și credibilitatea 
unei întreprinderi, publicarea practicilor 
comerciale neloiale sau înșelătoare poate 
cauza mai multe neajunsuri decât 
sancțiunile financiare. Perspectiva 
publicării soluțiilor propuse de o entitate 
SAL, prin care litigiile pot fi soluționate 
mai eficient, poate constitui pentru 
comercianții care refuză în mod sistematic 
să le aplice un instrument valoros, capabil 
să-i motiveze puternic în direcția căutării 
unei rezolvări consensuale și, de 
asemenea, să prevină astfel de 
comportamente în viitor, apărând, în 
același timp, interesele consumatorilor.

Or. el

Justificare

Având în vedere importanța din ce în ce mai mare, în prezent, a responsabilității sociale a 
întreprinderilor și a credibilității unei întreprinderi, care au un impact semnificativ asupra 
pieței, perspectiva publicării soluțiilor propuse de entitățile SAL pot constitui un mijloc prin 
care se poate exercita presiune asupra comercianților care se opun sau refuză să le pună în 
aplicare pentru a soluționa litigiile și, de asemenea, pot preveni comportamente similare în 
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viitor.

Amendamentul 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) În cazul procedurilor SAL care 
impun soluții obligatorii, consumatorilor 
ar trebui să li se acorde cel puțin un nivel 
de protecție identic cu nivelul prevăzut de 
dispozițiile obligatorii aplicabile în 
temeiul legislației statului membru pe 
teritoriul căruia este stabilită entitatea 
SAL, precum și nivelul de protecție 
prevăzut de dispozițiile obligatorii 
aplicabile în temeiul legislației statului 
membru pe teritoriul căruia consumatorii 
își au reședința obișnuită.

Or. en

Amendamentul 189
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) În cazul procedurilor SAL care 
impun soluții obligatorii pentru 
consumatori, acestora din urmă ar trebui 
să li se acorde cel puțin un nivel de 
protecție identic cu nivelul prevăzut de 
dispozițiile obligatorii aplicabile în 
temeiul legislației statului membru pe 
teritoriul căruia este stabilită entitatea 
SAL. În cazul litigiilor transfrontaliere, 
soluția impusă de entitatea SAL nu ar 
trebui să conducă la privarea 
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consumatorului de protecția oferită de 
dispozițiile obligatorii aplicabile în 
temeiul legislației statului membru pe 
teritoriul căruia consumatorul își are 
reședința obișnuită.

Or. en

Amendamentul 190
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Confidențialitatea procedurilor SAL 
este importantă și, de aceea, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă un grad 
minim de compatibilitate a normelor de 
procedură civilă în ceea ce privește modul 
în care se asigură protecția 
confidențialității procedurilor SAL în 
cadrul tuturor procedurilor judiciare în 
materie civilă și comercială și în cadrul 
tuturor procedurilor de arbitraj 
desfășurate ulterior.

Or. en

Amendamentul 191
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Pentru a reconcilia, pe de o parte, 
nevoia unui consumator de a apela la 
proceduri SAL și, pe de altă parte, 
necesitatea de a proteja comerciantul 
împotriva unor reclamații injuste și 
nefondate, este indispensabil ca aceste 
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reclamații să fie prezentate cu bună 
credință unei entități SAL, și anume: (a) 
din punct de vedere procedural, 
consumatorul ar trebui să însoțească 
reclamația cu suficiente dovezi care 
constituie temeiul reclamației în cauză; 
(b) din punct de vedere etic, comerciantul 
ar trebui să aibă la cunoștință toate 
acuzațiile care i se aduc și să aibă 
posibilitatea de a-și exprima opinia, 
eventual în cadrul unei proceduri interne 
de gestionare a reclamațiilor, înainte ca 
reclamația să ajungă la entitatea SAL; și 
(c) din punct de vedere juridic, nu ar 
trebui să fie posibilă sesizarea unui litigiu 
în vederea soluționării de către o entitate 
SAL până nu s-au epuizat în prealabil, 
fără a fi avut succes, toate mijloacele de a 
ajunge la un acord amiabil direct între 
comerciant și consumator.

Or. el

Amendamentul 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 21c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Pentru ca entitățile SAL să fie 
sustenabile și să funcționeze eficient, ele 
ar trebui să primească finanțările 
necesare pentru a-și îndeplini activitățile. 
Ar fi de preferat ca acestea să fie 
finanțate din fonduri private.

Or. en

Amendamentul 193
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Considerentul 21c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Pentru a încuraja părțile să recurgă 
la proceduri SAL, statele membre ar 
trebui să se asigure că normele lor privind 
termenele de decădere și de prescripție nu 
împiedică părțile să recurgă la proceduri 
judiciare în cazul în care nu se găsește o 
soluție prin procedurile SAL. Statele 
membre ar trebui să garanteze obținerea 
acestui rezultat, chiar dacă prezenta 
directivă nu armonizează normele de 
drept intern privind termenele de decădere 
și de prescripție. Dispozițiile privind 
termenele de decădere și de prescripție din 
acordurile internaționale, astfel cum au 
fost puse în aplicare în statele membre, de 
exemplu, în domeniul dreptului 
transporturilor, nu ar trebui să fie 
afectate de dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul apariției unui litigiu, este 
necesar ca consumatorii să poată identifica 
rapid care dintre entitățile SAL este 
competentă pentru a soluționa reclamația 
lor și să știe dacă comerciantul în cauză 
va participa la procedurile transmise 
entității SAL. Prin urmare, comercianții ar 
trebui să furnizeze astfel de informații în 
principalele lor documente comerciale și, 
în cazul în care aceștia dispun un site 
internet, pe paginile lor de internet. 
Această obligație ar trebui să se aplice fără 

(22) În cazul apariției unui litigiu, este 
necesar ca consumatorii să poată identifica 
rapid care dintre entitățile SAL este 
competentă pentru a soluționa reclamația 
lor. Prin urmare, comercianții care se 
angajează să folosească entități SAL ar 
trebui să informeze consumatorul cu 
privire la adresa sau site-ul internet al 
entității SAL de care sunt deserviți. Aceste
informații ar trebui menționate în mod 
clar și ușor de înțeles și ar trebui să fie 
ușor de accesat direct și în permanență pe 
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a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) 
litera (t), articolului 7 alineatul (1) și 
articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul trebuie 
să informeze consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism
extrajudiciar de reclamație și despăgubire 
la care este supus comerciantul, precum și 
cu privire la condițiile de acces la acesta, 
înainte ca respectivul consumator să aibă 
obligații în temeiul contractului. Articolul 
7 alineatul (1) din Directiva 2011/83/UE 
prevede că, în cazul contractelor negociate 
în afara spațiilor comerciale, aceste 
informații trebuie să fie furnizate pe suport 
de hârtie, sau, în cazul în care 
consumatorul este de acord, pe un alt 
suport durabil.

site-ul lor internet, dacă acesta există; de 
asemenea, acestea ar trebui menționate și 
în termenii și condițiile generale ale 
contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant 
și consumator, precum și de fiecare dată 
când un comerciant respinge o reclamație 
care i-a fost transmisă direct de către un 
consumator. Această obligație ar trebui să 
se aplice fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (t), articolului 7 alineatul 
(1) și articolului 8 din Directiva 
2011/83/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
drepturile consumatorilor. Articolul 6 
alineatul (1) litera (t) din Directiva 
2011/83/UE prevede că, în cazul 
contractelor încheiate cu consumatorii la 
distanță sau în afara spațiilor comerciale, 
comerciantul trebuie să informeze 
consumatorul cu privire la posibilitatea de 
a recurge la un mecanism extrajudiciar de 
reclamație și despăgubire la care este supus 
comerciantul, precum și cu privire la 
condițiile de acces la acesta, înainte ca 
respectivul consumator să aibă obligații în 
temeiul contractului. Articolul 7 alineatul 
(1) din Directiva 2011/83/UE prevede că, 
în cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, aceste informații 
trebuie să fie furnizate pe suport de hârtie, 
sau, în cazul în care consumatorul este de 
acord, pe un alt suport durabil.

Or. fr

Amendamentul 195
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul apariției unui litigiu, este 
necesar ca consumatorii să poată identifica 

(22) În cazul apariției unui litigiu, este 
necesar ca consumatorii să poată identifica 
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rapid care dintre entitățile SAL este 
competentă pentru a soluționa reclamația 
lor și să știe dacă comerciantul în cauză va 
participa la procedurile transmise entității 
SAL. Prin urmare, comercianții ar trebui să 
furnizeze astfel de informații în 
principalele lor documente comerciale și, 
în cazul în care aceștia dispun un site 
internet, pe paginile lor de internet. 
Această obligație ar trebui să se aplice fără 
a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) 
litera (t), articolului 7 alineatul (1) și 
articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul trebuie 
să informeze consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și despăgubire 
la care este supus comerciantul, precum și 
cu privire la condițiile de acces la acesta, 
înainte ca respectivul consumator să aibă 
obligații în temeiul contractului. 
Articolul 7 alineatul (1) din 
Directiva 2011/83/UE prevede că, în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale, aceste informații trebuie să fie 
furnizate pe suport de hârtie, sau, în cazul 
în care consumatorul este de acord, pe un 
alt suport durabil.

rapid care dintre entitățile SAL este 
competentă pentru a soluționa reclamația 
lor și să fie asigurați că comerciantul va 
participa la procedurile transmise entității 
SAL. Prin urmare, comercianții ar trebui să 
furnizeze astfel de informații în 
principalele lor documente comerciale și, 
în cazul în care aceștia dispun un site 
internet, pe paginile lor de internet. 
Această obligație ar trebui să se aplice fără 
a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) 
litera (t), articolului 7 alineatul (1) și 
articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul trebuie 
să informeze consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și despăgubire 
la care este supus comerciantul, precum și 
cu privire la condițiile de acces la acesta, 
înainte ca respectivul consumator să aibă 
obligații în temeiul contractului. 
Articolul 7 alineatul (1) din 
Directiva 2011/83/UE prevede că, în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale, aceste informații trebuie să fie 
furnizate pe suport de hârtie, sau, în cazul 
în care consumatorul este de acord, pe un 
alt suport durabil.

Or. da

Amendamentul 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Cerința de a furniza informații nu 
ar trebui să aducă atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (t), articolului 7 
alineatul (1) și articolului 8 din 
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor, articolului 183 
alineatul (1) a doua teză, articolului 185 
alineatul (1) și alineatul (3) litera (l) din 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și reasigurare (Solvabilitate II)1

și nici articolului 3 alineatul (4) litera (a) 
și articolului 5 alineatul (1) din 
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum2.
____________________

1 JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
2 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Justificare

Obligațiile întreprinderilor de a furniza informații consumatorilor, astfel cum se menționează 
în considerentul 22, nu sunt reglementate doar de Directiva privind drepturile 
consumatorilor. Există directive sectoriale care conțin, de asemenea, dispoziții referitoare la 
obligativitatea furnizării de informații consumatorilor cu privire la procedurile și căile de 
atac extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor, de exemplu, Directiva-cadru 
Solvabilitate II și Directiva privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare.

Amendamentul 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea comercianților la procedurile 
SAL, nici că aceștia au obligația de a 
respecta rezultatul acestor proceduri, atunci 
când un consumator a depus o reclamație 
împotriva acestora. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunei norme naționale care impune 
comercianților participarea la astfel de 
proceduri sau respectarea rezultatului 
acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de 
legislație să nu împiedice părțile să își 
exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar, astfel cum este garantat la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea comercianților la procedurile 
SAL, nici că aceștia au obligația de a 
respecta rezultatul acestor proceduri, atunci 
când un consumator a depus o reclamație 
împotriva acestora. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunei norme naționale care impune 
comercianților participarea la astfel de 
proceduri sau respectarea rezultatului 
acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de 
legislație să nu împiedice părțile să își 
exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar, astfel cum este garantat la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În cazul 
în care rezultatul unei proceduri SAL are 
caracter obligatoriu asupra unei 
întreprinderi în temeiul legislației interne, 
dreptul la o reexaminare judiciară ar 
trebui garantat .

Or. de

Amendamentul 198
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea comercianților la procedurile 
SAL, nici că aceștia au obligația de a 
respecta rezultatul acestor proceduri, 
atunci când un consumator a depus o 
reclamație împotriva acestora. Cu toate 
acestea, prezenta directivă nu aduce 
atingere niciunei norme naționale care 
impune comercianților participarea la astfel 
de proceduri sau respectarea rezultatului 
acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de 

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea obligatorie a comercianților la 
procedurile SAL. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunei norme naționale care impune 
comercianților participarea la astfel de 
proceduri sau respectarea rezultatului 
acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de 
legislație să nu împiedice părțile să își 
exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar, astfel cum este garantat la 
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legislație să nu împiedice părțile să își 
exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar, astfel cum este garantat la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. da

Amendamentul 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Statele membre ar trebui să îi 
implice pe reprezentanții organizațiilor 
consumatorilor și ai organizaților 
comercianților în stabilirea sistemului 
SAL și în guvernanța sistemului, în 
special în contextul principiilor 
imparțialității și independenței.

Or. en

Amendamentul 200
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a reduce volumul sarcinilor 
inutile impuse mecanismelor SAL, statele 
membre ar trebui să îi încurajeze pe 
consumatori să încerce să soluționeze 
litigiile în mod amiabil împreună cu 
comercianții înainte de a-și prezenta 
reclamațiile în fața unei entități SAL sau 
a unei instanțe. În cazul în care 
consumatorii trebuie să îi contacteze pe 
comercianți înainte de a-și prezenta 
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reclamațiile unei entități SAL, statele 
membre se asigură că, după ce 
consumatorul a contactat comerciantul, 
comerciantul trebuie să ofere un răspuns 
în termen de maximum douăzeci de zile 
lucrătoare și că, în absența unui răspuns 
sau a unei soluționări amiabile, 
consumatorul își poate înainta reclamația 
unei entități SAL. Sistemele interne de 
tratare a reclamațiilor din cadrul 
societăților comerciale pot să soluționeze 
reclamațiile în mod eficient și să evite 
agravarea ulterioară a litigiilor. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a menține sau de a introduce dispoziții 
naționale referitoare la procedurile 
interne de soluționare a reclamațiilor.

Or. en

Amendamentul 201
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Statele membre ar trebui să implice 
reprezentanții organizațiilor 
comercianților, ai profesioniștilor din 
domeniul dreptului și ai organizaților de 
protecție a drepturilor consumatorilor în 
dezvoltarea sistemului SAL și în sistemul 
de guvernare, în special în contextul 
principiilor imparțialității și 
independenței.

Or. fr

Amendamentul 202
Louis Grech
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Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Statele membre ar trebui să aibă 
libertatea de a menține sau de a introduce 
praguri minime pentru valoarea unei 
reclamații SAL admisibile, fără a stabili 
un prag care limitează accesul 
consumatorilor la procedurile SAL.

Or. en

Amendamentul 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să garanteze 
că entitățile SAL cooperează în vederea 
soluționării litigiilor transfrontaliere.

(24) Statele membre ar trebui să garanteze 
că entitățile SAL cooperează în vederea 
soluționării litigiilor transfrontaliere și 
efectuează schimburi regulate de bune 
practici, atât în ceea ce privește 
soluționarea litigiilor transfrontaliere, cât 
și a celor naționale.

Or. fr

Amendamentul 204
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Rețelele de entități SAL care 
facilitează soluționarea litigiilor 
transfrontaliere, cum ar fi FIN-NET în 
domeniul serviciilor financiare, ar trebui să 

(25) Rețelele de entități SAL, cum ar fi 
FIN-NET în domeniul serviciilor 
financiare, ar trebui să fie consolidate în 
cadrul Uniunii. Statele membre ar trebui să 
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fie consolidate în cadrul Uniunii. Statele 
membre ar trebui să încurajeze entitățile 
SAL să facă parte din aceste rețele.

încurajeze entitățile SAL să facă parte din 
aceste rețele.

Or. en

Justificare

FIN-NET este o rețea prin intermediul căreia se poate face schimb de bune practici și 
cunoștințe, dar nu este implicată în soluționarea unor litigii specifice.

Amendamentul 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a familiariza mai bine 
consumatorii și întreprinderile cu 
instrumentele legislative existente, cum ar 
fi Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iulie 2007 de stabilire a unei 
proceduri europene cu privire la cererile 
cu valoare redusă1, Directiva 2008/52/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008 privind 
anumite aspecte ale medierii în materie 
civilă și comercială2 și Regulamentul (CE)
nr. 805/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind crearea unui Titlu Executoriu 
European pentru creanțele necontestate3, 
Comisia ar trebui să se asigure, fără 
întârziere, că autoritățile naționale, 
instanțele, asociațiile barourilor, camerele 
de comerț, asociațiile de consumatori, 
asigurătorii în materie de cheltuieli de 
judecată și alte organizații competente 
naționale sunt țintele unei ample 
campanii de informare. În acest sens, 
Comisia, ar trebui să asigure un sprijin 
financiar consistent în favoarea unor 
campanii la nivel național și european. 
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De asemenea, aceasta ar trebui să 
realizeze o campanie similară cu privire la 
procedura SAL, în momentul introducerii 
procedurii, pentru a o sprijini și a o pune 
în aplicare. 
____________________

1 JO L 199, 31.7.2007, p. 1.
2 JO L 136, 24.5.2008, p. 1.
3 JO L 143, 30.4.2004, p. 15.

Or. de

Amendamentul 206
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cooperarea strânsă între entitățile 
SAL și autoritățile naționale însărcinate cu 
punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să consolideze aplicarea efectivă a acestor 
dispoziții legislative ale Uniunii.

(26) Cooperarea strânsă între entitățile 
SAL și autoritățile naționale însărcinate cu 
punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să consolideze aplicarea efectivă a acestor 
dispoziții legislative ale Uniunii, dar 
această cooperare ar trebui să fie de așa 
natură încât să nu pericliteze 
independența entităților SAL.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure independența entităților SAL față de autoritățile de 
reglementare/aplicare a legii. În caz contrar, consumatorii nu ar mai dori să utilizeze SAL.

Amendamentul 207
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cooperarea strânsă între entitățile 
SAL și autoritățile naționale însărcinate cu 
punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să consolideze aplicarea efectivă a acestor 
dispoziții legislative ale Uniunii.

(26) Cooperarea strânsă între entitățile 
SAL și autoritățile naționale însărcinate cu 
punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să consolideze aplicarea efectivă a acestor 
dispoziții legislative ale Uniunii. În mod 
similar, Comisia ar trebui să susțină și să 
faciliteze schimbul de experiență între 
entitățile SAL la nivel european, cu 
scopul de a promova cele mai bune 
practici și schimbul de experiență.

Or. fr

Amendamentul 208
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cooperarea strânsă între entitățile 
SAL și autoritățile naționale însărcinate cu 
punerea în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să consolideze aplicarea efectivă a acestor 
dispoziții legislative ale Uniunii.

(26) Cooperarea strânsă între Comisie, 
entitățile SAL și autoritățile naționale 
însărcinate cu punerea în aplicare a 
legislației Uniunii privind protecția 
consumatorilor ar trebui să consolideze 
aplicarea efectivă a acestor dispoziții 
legislative ale Uniunii.

Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea 
administrativă dintre statele membre, 
entitățile SAL și profesioniștii din 
domeniul dreptului prin organizarea unor 
reuniuni regulate cu diversele părți 
interesante pentru a face schimb de cele 
mai bune practici și de expertiză tehnică 
între entitățile SAL și pentru a discuta 
despre orice probleme legate de 
funcționarea sistemelor SAL.

Or. fr
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Amendamentul 209
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a îmbunătăți acoperirea și 
accesul consumatorilor la SAL în UE, ar 
trebui încurajată dezvoltarea unor entități 
SAL la nivel paneuropean. În sensul 
prezentei directive, o entitate SAL ar 
trebui considerată ca fiind paneuropeană 
dacă este comună pentru cel puțin o 
treime din statele membre sau dacă este 
înființată de o asociație care acționează la 
nivel european. Astfel de entități ar putea 
fi înființate în temeiul dreptului european, 
de exemplu, ca grupuri europene de 
interes economic.

Or. en

Amendamentul 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, ele ar trebui să fie monitorizate
atent. În conformitate cu prezenta 
directivă, Comisia și autoritățile 
competente ar trebui să publice și să 
actualizeze o listă de entități SAL care 
respectă dispozițiile prezentei directive. 
Alte entități, cum ar fi entități SAL, 
asociații ale consumatorilor, asociații 
profesionale și rețeaua centrelor europene 
pentru consumatori ar trebui, de asemenea, 

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, statele membre ar trebui să 
desemneze o autoritate competentă sau 
mai multe autorități competente care să 
monitorizeze și să supravegheze 
îndeaproape aceste entități. În 
conformitate cu prezenta directivă, 
Comisia și autoritățile competente ar trebui
să publice și să actualizeze o listă de 
entități SAL care respectă dispozițiile 
prezentei directive. Alte entități, cum ar fi 
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să publice această listă. În plus, autoritățile 
competente ar trebui să publice rapoarte 
periodice privind evoluția și funcționarea 
entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să 
notifice autorităților competente informații 
specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar 
trebui să fie elaborate. Statele membre ar 
trebui să încurajeze entitățile SAL să 
furnizeze astfel de informații utilizând 
Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei 
privind utilizarea unei metode armonizate 
de clasificare și raportare a reclamațiilor și 
cererilor de informații din partea 
consumatorilor.

entități SAL, asociații ale consumatorilor, 
asociații profesionale și Rețeaua Centrelor 
Europene ale Consumatorilor ar trebui, de
asemenea, să publice această listă. În plus, 
autoritățile competente ar trebui să publice 
în statele membre cărora le aparțin 
rapoarte periodice privind evoluția și 
funcționarea entităților SAL. Entitățile 
SAL ar trebui să notifice autorităților 
competente informații specifice pe baza 
cărora aceste rapoarte ar trebui să fie 
elaborate. Statele membre ar trebui să 
încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel 
de informații utilizând Recomandarea 
2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea 
unei metode armonizate de clasificare și 
raportare a reclamațiilor și cererilor de 
informații din partea consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 211
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, ele ar trebui să fie monitorizate 
atent. În conformitate cu prezenta directivă, 
Comisia și autoritățile competente ar trebui 
să publice și să actualizeze o listă de 
entități SAL care respectă dispozițiile 
prezentei directive. Alte entități, cum ar fi 
entități SAL, asociații ale consumatorilor, 
asociații profesionale și rețeaua centrelor 
europene pentru consumatori ar trebui, de 
asemenea, să publice această listă. În plus, 
autoritățile competente ar trebui să publice 
rapoarte periodice privind evoluția și 
funcționarea entităților SAL. Entitățile 
SAL ar trebui să notifice autorităților 
competente informații specifice pe baza 

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, ele ar trebui să fie monitorizate 
atent. În acest scop, statele membre ar 
trebui să desemneze o autoritate 
competentă. Prezenta directivă nu 
împiedică statele membre să desemneze 
mai mult de o autoritate competentă în 
cazul organismelor SAL sectoriale. Atunci 
când adoptă astfel de măsuri, statele 
membre ar trebui să decidă care dintre 
autoritățile competente va fi punctul unic 
de contact pentru Comisie. În conformitate 
cu prezenta directivă, Comisia și 
autoritățile competente ar trebui să publice 
și să actualizeze o listă de entități SAL care 
respectă dispozițiile prezentei directive. 
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cărora aceste rapoarte ar trebui să fie 
elaborate. Statele membre ar trebui să 
încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel 
de informații utilizând Recomandarea 
2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea 
unei metode armonizate de clasificare și 
raportare a reclamațiilor și cererilor de 
informații din partea consumatorilor.

Autoritățile competente nu pot refuza 
notificarea entităților SAL care 
îndeplinesc cerințele stabilite de prezenta 
directivă, nici a entităților SAL regionale 
și paneuropene, indiferent de statutul lor 
juridic. Alte entități, cum ar fi entități 
SAL, asociații ale consumatorilor, asociații 
profesionale și Rețeaua Centrelor 
Europene ale Consumatorilor ar trebui, de 
asemenea, să publice această listă. În plus, 
autoritățile competente ar trebui să publice 
rapoarte periodice privind evoluția și 
funcționarea entităților SAL. Entitățile 
SAL ar trebui să notifice autorităților 
competente informații specifice pe baza 
cărora aceste rapoarte ar trebui să fie 
elaborate. Statele membre ar trebui să 
încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel 
de informații utilizând Recomandarea 
2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea 
unei metode armonizate de clasificare și 
raportare a reclamațiilor și cererilor de 
informații din partea consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 212
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Asocierea unei etichete europene de 
calitate cu entitățile SAL ar trebui să 
crească încrederea cetățenilor europeni în 
calitatea sistemului SAL în tranzacțiile 
transfrontaliere. Statele membre se vor 
asigura că această etichetă va fi asociată 
doar cu sistemele SAL care îndeplinesc 
toate cerințele stabilite de prezenta 
directivă.

Or. en
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Amendamentul 213
Louis Grech

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Asocierea unei etichete europene de 
calitate cu entitățile SAL ar trebui să 
crească încrederea cetățenilor în calitatea 
sistemului SAL, în special în cazul 
achizițiilor transfrontaliere. O etichetă 
europeană de calitate ușor de recunoscut, 
monitorizată și supravegheată în mod 
regulat de statele membre și de Comisia 
Europeană, ar trebui să le garanteze 
consumatorilor că respectiva entitate SAL
îndeplinește criteriile de calitate stabilite 
de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesar ca statele membre să 
stabilească sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la informarea consumatorilor de 
către comercianți și la informațiile care 
trebuie notificate autorităților competente 
de către entitățile SAL și să asigure 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
ar trebui să fie eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare.

(28) Este necesar ca statele membre să 
stabilească sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la informarea consumatorilor de 
către comercianți și la informațiile care 
trebuie notificate autorităților competente 
de către entitățile SAL și să asigure 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
ar trebui să fie eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare. Acestea nu ar trebui 
aplicate decât după ce s-a emis, fără 
succes, un avertisment inițial.
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Or. de

Justificare

Această adăugire va evita birocrația excesivă și își propune să ajute la soluționarea 
diferendelor minore.

Amendamentul 215
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesar ca statele membre să 
stabilească sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la informarea consumatorilor de 
către comercianți și la informațiile care 
trebuie notificate autorităților competente 
de către entitățile SAL și să asigure 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
ar trebui să fie eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare.

(28) Este necesar ca statele membre să 
stabilească sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la informarea consumatorilor de 
către comercianți și să asigure punerea în 
aplicare a acestora. Sancțiunile ar trebui să 
fie eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus la articolul 17 alineatul (2) prevede că entitățile SAL care nu mai 
îndeplinesc cerințele stabilite de directivă ar trebui să fie eliminate de pe lista entităților SAL. 
Prin urmare, nu este necesar să se impună sancțiuni suplimentare pentru entitățile SAL, fapt 
care le-ar putea descuraja să devină entități înscrise pe listă în temeiul directivei.

Amendamentul 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume de a contribui la buna 

(31) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume de a contribui, prin 
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funcționare a pieței interne prin 
asigurarea unui înalt nivel de protecție a 
consumatorilor, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele sale, poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

atingerea unui înalt nivel de protecție a 
consumatorului, la buna funcționare a 
pieței interne, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele sale, poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Or. fr

Amendamentul 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
transparente, eficace și echitabile.

Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui, prin atingerea unui nivel înalt 
de protecție a consumatorilor, la buna 
funcționare a pieței interne, prin garantarea 
faptului că, atunci când apar litigii între
consumatori și comercianți ca urmare a 
vânzării de bunuri sau a prestării de 
servicii, consumatorii pot transmite o 
reclamație unor entități care aplică 
proceduri de soluționare alternativă a 
litigiilor imparțiale, independente, 
transparente, eficace și echitabile.

Or. fr

Amendamentul 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
transparente, eficace și echitabile.

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că, în caz de litigii, consumatorii
și comercianții se pot adresa, în mod 
benevol, unor entități care aplică proceduri 
de soluționare alternativă a litigiilor 
imparțiale, independente, transparente, 
rapide, eficace și echitabile.

Or. de

Amendamentul 219
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
transparente, eficace și echitabile.

(1) Prezenta directivă urmărește să 
contribuie la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor în tranzacțiile 
transfrontaliere, contribuind astfel la 
buna funcționare a pieței interne prin
faptul că, în cazul tranzacțiilor 
transfrontaliere, litigiile pot fi transmise în 
mod voluntar de către consumatori 
împotriva comercianților unor entități SAL 
imparțiale și transparente, care asigură 
proceduri eficace și echitabile de 
soluționare alternativă a litigiilor.

(2) Prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să adopte sau să mențină norme 
care depășesc sfera dispozițiilor prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
transparente, eficace și echitabile.

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți, înainte de a ajunge în 
instanțele judecătorești, pot fi transmise 
unor entități care aplică proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor 
imparțiale, transparente, eficace și 
echitabile.

Or. it

Justificare

Având în vedere experiențele pozitive ale unor state membre, un sistem alternativ eficient de 
soluționare a litigiilor ar trebui să aibă la bază o încercare obligatorie de conciliere înainte 
de a putea avea acces la sistemul obișnuit de justiție (adică, la instanțe). 

Amendamentul 221
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
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transparente, eficace și echitabile. transparente, eficace și echitabile, în 
condițiile în care recurgerea la proceduri 
SAL își păstrează caracterul voluntar, iar 
prezentarea de reclamații va depinde de 
voința părților de a se angaja într-o 
procedură SAL.

Or. en

Justificare

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendamentul 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale naționale și 
transfrontaliere care rezultă din vânzarea 
de produse sau din prestarea de servicii de 
către un comerciant stabilit în Uniune unui 
consumator rezident în Uniune prin 
intervenția unei entități de soluționare a 
litigiilor care propune sau impune o soluție 
sau reunește părțile în scopul de a facilita o 
soluție amiabilă, denumite în continuare 
„proceduri SAL”, în cazul în care 
consumatorul nu a putut obține în 
prealabil câștig de cauză din partea 
comerciantului.
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Or. fr

Amendamentul 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”. 

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune o 
soluție sau reunește părțile în scopul de a 
facilita o soluție amiabilă, denumite în 
continuare „proceduri SAL”.

Or. de

Amendamentul 224
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”.
Statele membre pot decide ca deciziile 
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luate de propriile entități SAL naționale 
să fie obligatorii pentru comercianți, 
exceptând cazul în care una dintre părți 
dorește soluționarea în instanță a 
litigiului. 

Or. da

Amendamentul 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale transfrontaliere care 
rezultă din vânzarea de produse sau din 
prestarea de servicii de către un comerciant 
stabilit în Uniune unui consumator rezident 
în Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă.

Or. en

Amendamentul 226
Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul dintre un consumator și un 
comerciant de a prezenta reclamații unei 
entități SAL nu este obligatoriu pentru 
consumator dacă acest acord a fost 
încheiat înainte de apariția litigiului și 
dacă îl privează pe consumator de dreptul 
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său de a se adresa unei instanțe în 
vederea soluționării litigiului. În cazul 
entităților SAL care impun soluții, 
soluțiile sunt obligatorii pentru părți doar 
dacă părțile au fost informate în prealabil 
de natura lor obligatorie și doar dacă 
părțile au acceptat acest lucru în mod 
explicit. Această dispoziție nu se aplică în 
cazul în care normele naționale prevăd 
faptul că soluțiile sunt obligatorii pentru 
comerciant.

Or. en

Amendamentul 227
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul la (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se aplică entităților 
SAL înființate de asociații sau grupuri de 
societăți care acționează la nivel național 
și care constituie o entitate juridică 
independentă de un comerciant.

Or. en

Justificare

Neclarificarea domeniului de aplicare a directivei ar duce în mod inevitabil la divergențe în 
transpunerea și aplicarea sa și ar fi contraproductivă pentru toate părțile implicate.

Amendamentul 228
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de eliminat



PE489.695v01-00 68/155 AM\903359RO.doc

RO

soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

Or. en

Justificare

Atât timp cât respectă criteriile stabilite de prezenta directivă, nu există niciun motiv pentru 
excluderea sistemelor SAL interne, care ar putea deveni sisteme SAL secundare, fiind astfel 
forțate să dispară, acest lucru determinând consecințe negative pentru acoperirea SAL.

Amendamentul 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de una dintre părți și care nu 
îndeplinesc criteriile enunțate la 
capitolul II din prezenta directivă;

Or. de

Amendamentul 230
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate sau 
remunerate exclusiv de comerciant sau de 
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o asociație profesională, cu excepția 
cazului în care, pe lângă faptul că 
funcționarea acestor entități respectă 
cerințele stabilite în capitolul II din 
prezenta directivă, aceste persoane fizice 
respectă condițiile specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (2a) din prezenta 
directivă;

Or. fr

Amendamentul 231
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, cu excepția 
cazului în care aceste entități îndeplinesc 
cerințele generale prevăzute în capitolul 
II, în conformitate cu articolul 17, și a 
cazului în care se îndeplinesc următoarele 
condiții suplimentare:
- persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiului sunt independente 
din punct de vedere ierarhic față de 
comerciant și nu pot primi instrucțiuni de 
la acesta;
- remunerarea persoanelor fizice 
responsabile de soluționarea litigiului nu 
face obiectul rezultatului procedurii de 
soluționare a litigiului;
- persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiului nu trebuie să fi 
lucrat pentru comerciantul în cauză în 
perioada de trei ani anterioară preluării 
funcției;
- entitatea responsabilă de soluționarea 
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litigiilor face obiectul unei evaluări 
anuale efectuate de autoritatea 
competentă a statului membru pe 
teritoriul căruia este stabilită; această 
evaluare vizează respectarea principiilor 
prevăzute de prezenta directivă;

Or. en

Justificare

Medierea furnizată de comercianți sau medierea internă nu ar trebui să fie exclusă, întrucât 
reprezintă o componentă importantă a mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor. 
Recomandarea 98/257/CE nu exclude acest tip de mediere în cazul în care se îndeplinesc 
anumite condiții. Medierea internă poate reprezenta o adevărată valoare adăugată pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor, întrucât asigură cunoștințe tehnice/„de la fața 
locului” și permite dezvoltarea medierii de proximitate, care este valoroasă pentru părți.

Amendamentul 232
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

(a) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
procedurilor entităților de soluționare a 
litigiilor, în cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor sunt 
angajate exclusiv de comerciant, cu 
condiția respectării depline a cerințelor 
specifice privind independența și 
integralitatea;

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că în UE există mecanisme SAL eficiente care funcționează bine, în 
cadrul cărora persoanele fizice responsabile de SAL sunt angajate exclusiv de comerciant, pe 
lângă obiectivul clar prevăzut de directivă de a construi de baza entităților existente, 
domeniul de aplicare ar trebui să se extindă pentru a include aceste mecanisme SAL, cu 
condiția ca ele să respecte criteriile de independență și imparțialitate care urmează să fie 
prezentate în detaliu în cadrul directivei.
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Amendamentul 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) vânzării de produse sau prestării de 
servicii care sunt furnizate drept servicii 
de interes economic general (servicii de 
interes general);

Or. de

Amendamentul 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) litigiilor între comercianți;

Or. fr

Amendamentul 235
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procedurilor prezentate de 
comercianți împotriva consumatorilor;

Or. en
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Justificare

S-a creat un număr semnificativ de organisme SAL pentru a elimina dezechilibrul de putere 
dintre consumatori și comercianți Ar fi inadecvat să li se solicite acestor organisme să 
accepte litigii prezentate de comercianți împotriva consumatorilor.

Amendamentul 236
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) reclamațiilor în cazul cărora 
consumatorul a încercat deja o 
soluționare amiabilă împreună cu 
comerciantul;

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să încerce de fiecare dată să soluționeze un litigiu pe cale amiabilă 
împreună cu comercianții înainte de a recurge la o procedură SAL, întrucât astfel se reduc 
costurile suportate de entitățile SAL și rezultatele sunt mai bune.

Amendamentul 237
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) reclamațiilor care rezultă în urma 
vânzării de bunuri sau a furnizării de 
servicii finalizate în termen de 24 de luni 
după publicarea în Jurnalul Oficial;

Or. en

Justificare

Este necesar să se limiteze aplicarea prezentei directive la litigiile care apar după punerea în 
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aplicare a acesteia

Amendamentul 238
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) serviciilor de sănătate furnizate 
pacienților de către cadre medicale pentru 
evaluarea, menținerea sau refacerea stării 
lor de sănătate, inclusiv prescrierea, 
eliberarea și furnizarea de medicamente și 
dispozitive medicale;

Or. en

Justificare

Aceste sectoare nu ar trebui să fie tratate în calitate de „cumpărături” și, de aceea, ar trebui 
exceptate de la aplicarea directivei.

Amendamentul 239
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) entităților de învățământ superior sau 
formare suplimentară care sunt eligibile 
pentru finanțare publică sau ale căror 
cursuri sunt vizate de subvenții publice 
pentru studenți;

Or. en

Justificare

Aceste sectoare nu ar trebui să fie tratate în calitate de „cumpărături” și, de aceea, ar trebui 
exceptate de la aplicarea directivei.
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Amendamentul 240
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să adopte sau să mențină norme 
care depășesc sfera dispozițiilor prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 241
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
deciziile adoptate de entitatea SAL sunt 
obligatorii pentru părți doar dacă acestea 
au fost informate în avans cu privire la 
caracterul lor obligatoriu și doar dacă au 
acceptat acest lucru în mod specific. 
Statele membre se asigură că acordurile 
dintre consumatori și comercianți de a 
prezenta reclamații la o entitate SAL nu 
privează consumatorii de dreptul lor de a 
face apel la o instanță judecătorească 
pentru a soluționa litigiul. Prezenta 
directivă instituie un standard armonizat 
minim pentru procedurile de soluționare 
alternativă a litigiilor, astfel încât să se 
garanteze accesul consumatorilor la 
mecanisme de soluționare a litigiilor 
transparente, eficace, echitabile și de 
înaltă calitate, în orice sector economic și 
comercial, pentru orice tip bunuri și 
servicii comercializate pe piața internă, 
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indiferent unde își au reședința în 
Uniunea Europeană consumatorii și 
comercianții. Statele membre pot adopta 
sau menține în vigoare dispoziții mai 
stricte, compatibile cu prevederile din 
TFUE, în domeniul reglementat de 
prezenta directivă, pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or. it

Amendamentul 242
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 5 alineatul (1) din prezenta 
directivă prevalează asupra dispozițiilor 
menționate în anexă.

(2) În cazul în care o dispoziție a prezentei 
directive intră în contradicție cu o 
dispoziție a unui alt act al Uniunii care
reglementează anumite sectoare, 
dispoziția acestuia din urmă prevalează și 
se aplică sectoarelor în cauză. Cu toate 
acestea, în cazul în care dispoziția 
respectivă este destinată să încurajeze 
crearea de entități SAL într-un anumit 
sector, atunci prevalează și se aplică 
dispozițiile relevante ale prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Ar fi dificil de aplicat o cerință care solicită compararea nivelului protecției consumatorilor 
asigurat de diferite acte legislative ale Uniunii. În plus, prezenta directivă ar trebui să 
prevaleze asupra unor dispoziții specifice ale altor acte legislative ale Uniunii, nu asupra 
legislației în ansamblul său.

Amendamentul 243
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă prevalează asupra 
dispozițiilor obligatorii din legislația 
sectorială a Uniunii care se referă la 
soluționarea alternativă a litigiilor doar în 
măsura în care aceste dispoziții nu 
asigură cel puțin un nivel echivalent de 
protecție a consumatorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 244
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică care acționează în scopuri care nu 
sunt legate de activitatea sa comercială, de 
afacerea, meseria sau profesia sa;

(a) „consumator” înseamnă orice persoană 
fizică care acționează în scopuri care nu 
sunt legate de activitatea sa comercială, de 
afacerea, meseria sau profesia sa sau care 
încheie un contract în scopuri parțial 
circumscrise activității comerciale și 
parțial aflate în afara acesteia (acorduri 
cu dublu scop), atunci când scopul 
comercial este într-atât de limitat, încât 
nu are o pondere predominantă în 
contextul general al contractului;

Or. da

Amendamentul 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „litigiu contractual” înseamnă un 
litigiu care rezultă din vânzarea de bunuri 
sau din prestarea de servicii, care s-a 
dovedit imposibil de soluționat bilateral 
între client și comerciant și/sau 
prestatorul de servicii;

Or. de

Amendamentul 246
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „procedură SAL” înseamnă o 
procedură astfel cum este menționată la 
articolul 2 care îndeplinește cerințele 
stabilite de prezenta directivă și este 
aplicată de o entitate SAL;

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice faptul că prezenta directivă se aplică doar procedurilor SAL 
derulate de organisme SAL care aleg să devină entități SAL în temeiul directivei.

Amendamentul 247
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „litigiu contractual” înseamnă 
incapacitatea consumatorului și a 
comerciantului de a ajunge la un acord 
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reciproc. Litigiul contractual nu se 
manifestă ca atare decât după ce 
comerciantul a avut posibilitatea de a 
trata reclamația în mod echitabil și cu 
promptitudine;

Or. en

Amendamentul 248
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, 
indiferent de cum este numită sau 
menționată, care este stabilită pe o bază 
durabilă și oferă soluționarea unui litigiu 
prin procedura SAL;

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, 
indiferent cum este numită sau menționată, 
care este stabilită pe o bază durabilă și 
oferă soluționarea unui litigiu printr-o 
procedură SAL și care a fost înscrisă pe 
listă în conformitate cu articolul 17 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 249
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, 
indiferent de cum este numită sau
menționată, care este stabilită pe o bază 
durabilă și oferă soluționarea unui litigiu 
prin procedura SAL;

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, 
indiferent cum este numită sau menționată, 
care este stabilită pe o bază durabilă și 
oferă soluționarea unui litigiu printr-o 
procedură SAL și care a fost notificată 
Comisiei Europene în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (2) din prezenta 
directivă;

Or. en
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Justificare

Toate entitățile SAL care îndeplinesc criteriile stabilite de prezenta propunere de directivă 
trebuie să fie notificate de autoritatea națională competentă Comisiei Europene, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din propunerea de directivă.

Amendamentul 250
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre facilitează accesul 
consumatorilor la procedurile SAL și se 
asigură că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă, în cazul în 
care consumatorul nu a putut obține în 
prealabil câștig de cauză din partea 
comerciantului.

Or. fr

Amendamentul 251
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
și care îi implică pe comercianții stabiliți 
pe teritoriile lor pot fi prezentate unei 
entități SAL care îndeplinește cerințele 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

Pentru a evita o dublare inutilă a sarcinilor, statele membre ar trebui să aibă doar obligația 
de a asigura disponibilitatea SAL pentru litigii care îi implică pe comercianții stabiliți pe 
teritoriile lor.

Amendamentul 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre facilitează accesul 
consumatorilor la procedurile SAL și
încurajează prezentarea litigiilor care 
intră sub incidența prezentei directive unor
entități SAL care îndeplinesc criteriile de 
calitate prevăzute de prezenta directivă, 
dacă atât comerciantul, cât și 
consumatorul convin să ia această 
măsură.

Or. en

Amendamentul 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
sunt prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. it
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Justificare

Având în vedere experiențele pozitive ale unor state membre, un sistem alternativ eficient de 
soluționare a litigiilor ar trebui să aibă la bază o încercare obligatorie de conciliere înainte 
de a putea avea acces la sistemul obișnuit de justiție (adică, la instanțe). 

Amendamentul 254
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre facilitează accesul 
consumatorilor la procedurile SAL și se 
asigură că litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive și care implică 
comercianți stabiliți pe teritoriile lor pot fi 
prezentate unor entități SAL care 
îndeplinesc criteriile de calitate prevăzute 
de prezenta directivă, dacă atât 
comerciantul, cât și consumatorul convin 
să ia această măsură.

Or. en

Amendamentul 255
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre se asigură că litigiile 
care intră sub incidența prezentei directive 
pot fi prezentate unei entități SAL care 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezenta directivă.

(1) Statele membre încurajează 
prezentarea litigiilor care intră sub 
incidența prezentei directive unei entități 
SAL care îndeplinește cerințele prevăzute 
de prezenta directivă, în condițiile în care 
recurgerea la proceduri SAL își păstrează 
caracterul voluntar, iar prezentarea de 
reclamații va depinde de voința părților de 
a se angaja într-o procedură SAL.
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Or. en

Justificare

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendamentul 256
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL:

(2) Statele membre se asigură că, în raport 
cu litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive, entitățile SAL:

Or. en

Amendamentul 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de un site internet care permite 
părților să depună o reclamație online;

(a) dispun de un site internet care permite 
părților să depună online o cerere SAL;

Or. de
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Amendamentul 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de un site internet care permite 
părților să depună o reclamație online;

(a) administrează și actualizează un site 
internet care permite părților să aibă cu 
ușurință acces la informațiile referitoare 
la procedurile SAL și consumatorului să 
depună o reclamație online sau care îi 
furnizează acestuia din urmă o adresă 
poștală la care poate să trimită reclamația 
sa și documentele justificative necesare;

Or. fr

Amendamentul 259
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) îi informează pe consumatori că 
aceștia ar putea fi obligați să îi contacteze 
în mod direct pe comercianți înainte de 
inițierea unei proceduri pe lângă entitatea 
SAL, cu scopul de a asigura eficiența 
procedurii și de a evita supraîncărcarea 
entităților SAL cu cereri care ar putea fi 
soluționate de serviciul pentru clienți al 
comerciantului, dacă acesta există, într-
un termen rezonabil;

Or. en

Justificare

Entitățile SAL nu ar trebui să devină un înlocuitor al serviciilor pentru clienți ale 
comercianților. Consumatorii ar trebui să contacteze serviciul pentru clienți al 
comerciantului, dacă acesta există, înainte de a se adresa unei entități SAL, pentru a se evita 
supraîncărcarea acesteia și diminuarea eficienței și rapidității întregii proceduri.
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Amendamentul 260
Robert Rochefort

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dispun de mijloace suficiente (resurse 
umane, materiale și financiare 
corespunzătoare);

Or. fr

Amendamentul 261
Robert Rochefort

Propunere de directivă
 Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) permit părților să schimbe informații cu 
ele prin mijloace electronice;

(b) permit părților să schimbe informații cu 
ele prin mijloace electronice sau poștale;

Or. fr

Amendamentul 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acceptă atât litigii naționale, cât și
litigii transfrontaliere, inclusiv litigiile 
reglementate de Regulamentul (UE) nr. 
[Office of Publications insert reference 
number] al Parlamentului European și al 
Consiliului din [Office of Publications 
insert date of adoption] privind 

(c) acceptă litigii transfrontaliere, inclusiv 
litigiile reglementate de Regulamentul 
(UE) nr. [Office of Publications insert 
reference number] al Parlamentului 
European și al Consiliului din [Office of 
Publications insert date of adoption] 
privind soluționarea online a litigiilor în 
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soluționarea online a litigiilor în materie de 
consum (Regulamentul privind SOL în 
materie de consum); și

materie de consum (Regulamentul privind 
SOL în materie de consum; și

Or. en

Amendamentul 263
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) atunci când se ocupă de litigiile 
reglementate de prezenta directivă, iau 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
este în conformitate cu normele privind 
protecția datelor cu caracter personal 
stabilite în legislația națională de punere în 
aplicare a Directivei 95/46/CE.

(d) iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că prelucrarea datelor cu caracter 
personal este în conformitate cu normele 
privind protecția datelor cu caracter 
personal stabilite în legislația națională de 
punere în aplicare a Directivei 95/46/CE
din statul în care este stabilită entitatea 
SAL.

Or. en

Amendamentul 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O entitate SAL nu poate refuza să 
trateze un litigiu fără să prezinte părților, 
în termen de 14 zile calendaristice de la 
primirea cererii SAL, o justificare 
adecvată a refuzului acesteia.

Or. de
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Amendamentul 265
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili un termen 
până la care consumatorul poate prezenta 
o reclamație unei entități SAL sau 
comerciantului, în cazul în care aceasta 
este o condiție prealabilă a procedurii 
SAL, termen care nu poate fi mai scurt 
decât eventualul termen existent în actele 
normative ale statelor membre în care 
părțile pot să inițieze o procedură 
judiciară.

Or. en

Amendamentul 266
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili un termen 
până la care consumatorul are 
posibilitatea de a prezenta o reclamație 
unei entități SAL, termen care nu poate fi 
mai scurt decât termenul – în cazul în 
care acesta există – prevăzut în legislația 
statului membru în cauză pentru inițierea 
procedurilor judiciare.

În niciun caz termenul în care 
consumatorul poate depune o reclamație 
la o entitate SAL nu poate fi mai scurt de 
un an de zile de la data la care 
consumatorul adresează o reclamație 
comerciantului.
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Or. el

Justificare

Statele membre pot stabili termene-limită de depunere a reclamațiilor pentru procedurile 
SAL, cu scopul de a se evita situațiile în care consumatorii sunt împiedicați să-și exercite 
drepturile legale. Cu toate acestea, în cazul în care statele membre prevăd în legislația lor un 
termen-limită mai scurt, directiva ar trebui să prevadă, ca o garanție pentru consumatori, un 
termen-limită de un an de zile pentru depunerea unei reclamații la o entitate SAL de la 
momentul în care consumatorul adresează o reclamație comerciantului.

Amendamentul 267
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul alineatului (1) prin 
garantarea existenței unei entități SAL 
complementare care este competentă să se 
ocupe de litigiile menționate la alineatul 
(1) pentru a căror soluționare nu există 
nicio entitate SAL competentă.

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul alineatului (1) prin 
înființarea unei entități SAL 
complementare care este competentă să se 
ocupe de litigiile menționate la alineatul 
(1) pentru a căror soluționare nu există 
nicio entitate SAL competentă.

Or. en

Amendamentul 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul alineatului (1) prin 
garantarea existenței unei entități SAL 
complementare care este competentă să se 
ocupe de litigiile menționate la alineatul 
(1) pentru a căror soluționare nu există 
nicio entitate SAL competentă.

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul alineatului (1) prin 
garantarea existenței unei entități SAL 
complementare care este competentă să se 
ocupe de litigiile menționate la alineatul 
(1) pentru a căror soluționare nu există 
nicio entitate SAL competentă. Statele 
membre pot îndeplini aceste obligații și 
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prin folosirea entităților SAL sectoriale 
stabilite în alt stat membru.

Or. en

Justificare

Pentru buna funcționare a procedurilor alternative și online de soluționare a litigiilor, este 
necesar să se asigure o acoperire maximă a tuturor sectoarelor de către entitățile SAL. 
Totuși, aceasta se poate realiza la nivel european. Statele membre nu trebuie să înființeze 
entități SAL sectoriale.

Amendamentul 269
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consumatorii își pot prezenta 
reclamațiile unei entități SAL numai în 
cazul în care le-au prezentat în prealabil 
comerciantului.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu stabilește obligația consumatorilor de a încerca mai întâi o 
soluționare a reclamațiilor împreună cu comercianții înainte de a se adresa entităților SAL. 
Această cerință este de dorit, dar este și necesară pentru a evita supraîncărcarea entităților 
SAL. Acesta este motivul pentru care amendamentul propune prevederea unei astfel de 
cerințe.

Amendamentul 270
Sandra Kalniete

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot introduce sau 
menține norme procedurale care permit 
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funcționarea eficientă a entităților SAL, 
inclusiv norme privind pragurile 
financiare până la care prezenta directivă 
nu se aplică sau norme privind termenul 
în care consumatorii pot prezenta o 
reclamație unei entități SAL. Aceste 
norme procedurale nu trebuie să fie un 
obstacol semnificativ pentru accesul 
consumatorilor la procedurile SAL.

Or. en

Amendamentul 271
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot permite entităților 
SAL să introducă sau să mențină norme 
procedurale care le permit să refuze 
soluționarea unui anumit litigiu în cazul 
în care consumatorul nu a contactat 
comerciantul în mod direct în vederea 
soluționării litigiului înainte de a se 
adresa entității SAL sau dacă plângerea 
este nefondată, în cazul în care o 
procedură se află deja pe rolul unei alte 
entități SAL sau al oricărei instanțe în 
legătură cu litigiul în cauză, ori în cazul 
în care derularea unei asemenea 
proceduri ar submina grav, în orice alt 
mod, eficacitatea operațională a entității 
SAL. Aceste norme procedurale nu 
trebuie să îngreuneze considerabil, chiar 
și în cazul unor litigii transfrontaliere, 
accesul consumatorilor la proceduri SAL. 

Or. hu

Amendamentul 272
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot introduce, 
menține sau permite entităților SAL să 
introducă sau să mențină norme 
procedurale pe baza cărora pot refuza 
tratarea unui anumit litigiu. Aceste norme 
procedurale nu trebuie să împiedice 
nejustificat accesul consumatorilor la 
procedurile SAL.

Or. en

Justificare

Toate entitățile SAL dețin norme în temeiul cărora pot să refuze un litigiu. Este important să 
se recunoască existența acestor norme. Este, de asemenea, important să nu se încerce 
armonizarea acestor norme – adesea există motive întemeiate pentru care ele variază în 
funcție de sector. În plus, dacă o entitate SAL a decis în mod justificat că un anumit litigiu nu 
poate face obiectul unei proceduri SAL, atunci ar părea inadecvat să se creadă că o altă 
entitate SAL ar dori să soluționeze litigiul respectiv.

Amendamentul 273
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot permite entităților 
SAL să adopte sau să mențină norme 
procedurale care le permit să refuze să se 
implice în soluționarea unui anumit 
litigiu, dacă consumatorul nu a contactat 
comerciantul pentru a soluționa litigiul în 
amonte, dacă reclamația este 
defăimătoare sau dacă litigiul a fost deja 
soluționat de o altă entitate SAL sau de o 
instanță. Aceste norme de procedură nu 
trebuie să împiedice în mod evident 
accesul consumatorilor la procedurile 
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SAL, inclusiv în caz de litigiu 
transfrontalier.

Or. fr

Amendamentul 274
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care, în conformitate cu 
normele procedurale menționate la 
alineatul (4), o entitate SAL nu poate 
examina un litigiu care i-a fost prezentat, 
statele membre nu au obligația de a 
asigura faptul că consumatorul își poate 
prezenta reclamația unei alte entități SAL.

Or. en

Amendamentul 275
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Expertiză și imparțialitate Expertiză, independență și imparțialitate

Or. fr

Amendamentul 276
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Expertiză și imparțialitate Expertiză, independență și imparțialitate

Or. en

Justificare

Principiul independenței este diferit de cel al imparțialității și va spori credibilitatea 
mecanismelor SAL prin faptul că va furniza cerințe suplimentare necesare în raport cu 
persoanele fizice responsabile de aceste mecanisme, cerințe care se vor aplica mai ales în 
cazul în care persoanele fizice sunt angajate exclusiv de comerciant.

Amendamentul 277
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest 
lucru este garantat prin asigurarea faptului 
că acestea:

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt independente și
imparțiale. Acest lucru este garantat prin 
asigurarea faptului că acestea:

Or. fr

Amendamentul 278
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest 
lucru este garantat prin asigurarea faptului 

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
procedurile SAL au expertiza necesară și 
sunt imparțiale. Acest lucru este garantat 
prin asigurarea faptului că acestea:
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că acestea:

Or. en

Amendamentul 279
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest 
lucru este garantat prin asigurarea faptului 
că acestea:

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt independente și
imparțiale. Acest lucru este garantat prin 
asigurarea faptului că acestea:

Or. en

Justificare

Principiul independenței este diferit de cel al imparțialității și va spori credibilitatea 
mecanismelor SAL prin faptul că va furniza cerințe suplimentare necesare în raport cu 
persoanele fizice responsabile de aceste mecanisme, cerințe care se vor aplica mai ales în 
cazul în care persoanele fizice sunt angajate exclusiv de comerciant.

Amendamentul 280
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și 
experiența necesare în domeniul 
procedurilor de soluționare alternativă a 
litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și 
experiența necesare, în special în materie 
juridică, în domeniul procedurilor de 
soluționare alternativă a litigiilor;

Or. fr
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Amendamentul 281
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și 
experiența necesare în domeniul 
procedurilor de soluționare alternativă a 
litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele și aptitudinile 
necesare în domeniul procedurilor de 
soluționare a litigiilor;

Or. en

Amendamentul 282
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și
experiența necesare în domeniul 
procedurilor de soluționare alternativă a 
litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și 
experiența necesare dovedite în domeniul 
procedurilor de soluționare a litigiilor;

Or. en

Amendamentul 283
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mecanismele SAL au obligația de a 
defini expertiza necesară în raport cu 
natura și complexitatea litigiilor.

Or. en
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Justificare

Aceasta este metoda optimă pentru a garanta faptul că aptitudinile și cunoștințele 
persoanelor fizice implicate în tratarea reclamațiilor sunt compatibile atât cu trăsăturile 
mecanismelor SAL, cât și cu specificitățile litigiilor.

Amendamentul 284
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiului 
sunt angajate exclusiv de comerciant, 
statele membre se asigură că acestea 
îndeplinesc următoarele cerințe:
(a) sunt numite de la nivelul cel mai înalt 
al conducerii și pentru o perioadă 
suficientă pentru a le garanta 
independența de acțiune;
(b) nu au legături ierarhice cu 
managementul operațional, în special cu 
persoanele responsabile de relațiile cu 
clienții;
(c) remunerarea lor nu se face în funcție 
de rezultatele procedurii SAL;
(d) li s-a alocat un buget specific, care 
oferă resursele necesare pentru 
eficacitatea procedurilor SAL.

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al directivei pentru a include mecanismele SAL în care 
persoana fizică responsabilă este angajată exclusiv de comerciant trebuie să fie însoțită de 
stabilirea unor cerințe specifice pentru a asigura respectarea principiilor imparțialității și 
independenței.
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Amendamentul 285
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor fac 
parte dintr-un colegiu, statele membre se 
asigură că entitățile SAL prevăd un 
număr egal de reprezentanți ai intereselor 
consumatorilor și de reprezentanți ai 
intereselor comercianților în cadrul 
organismului respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

Este inacceptabil să se gestioneze la nivel micro componența comisiilor entităților SAL. În 
plus, componența unui colegiu al unei entități SAL nu este relevantă din punctul de vedere al 
imparțialității – cerința privind eliminarea conflictelor de interese este suficientă.

Amendamentul 286
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor fac 
parte dintr-un colegiu, statele membre se 
asigură că entitățile SAL prevăd un 
număr egal de reprezentanți ai intereselor 
consumatorilor și de reprezentanți ai 
intereselor comercianților în cadrul 
organismului respectiv.

eliminat

Or. en



AM\903359RO.doc 97/155 PE489.695v01-00

RO

Amendamentul 287
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor 
comunică orice element care le poate 
afecta imparțialitatea sau care poate 
genera un conflict de interese din cauza 
unei relații personale, comerciale sau 
financiare cu oricare dintre părți sau din 
cauza oricărui alt interes în legătură cu 
rezultatul procedurii SAL.

Or. en

Amendamentul 288
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul alineatului (1) litera (c), în 
cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea alternativă a 
litigiilor sunt angajate sau remunerate 
exclusiv de comerciant sau de o asociație 
profesională, statele membre se asigură 
că sunt îndeplinite următoarele condiții 
specifice:
1. aceste persoane fizice își exercită 
funcția în cadrul unei entități juridice 
distincte de cea a comerciantului sau a 
asociației profesionale;
2. aceste persoane fizice nu sunt supuse 
niciunei instrucțiuni primite din partea 
comerciantului sau a asociației 
profesionale și nu au nicio legătură 
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ierarhică sau funcțională cu organele de 
conducere sau cu serviciile operaționale 
ale comerciantului sau ale asociației 
profesionale;
3. aceste persoane fizice sunt numite în 
cadrul unei proceduri transparente;
4. aceste persoane fizice sunt numite 
pentru o perioadă determinată de cel 
puțin trei ani;
5. aceste persoane fizice beneficiază de un 
nivel al remunerației care este 
independent de rezultatele procedurilor 
SAL;
6. entitatea de soluționare a litigiilor de 
care sunt deservite acestea dispune de un 
buget propriu, distinct de bugetul general 
al comerciantului sau al asociației 
profesionale;
7. entitatea de soluționare a litigiilor de 
care sunt deservite acestea este supusă cel 
puțin o dată pe an unei evaluări realizate 
de autoritatea competentă a statului 
membru în care este stabilită entitatea, 
pentru a se stabili dacă aceasta 
îndeplinește efectiv criteriile stabilite în 
capitolul II din prezenta directivă și cele 
prevăzute la prezentul alineat în special.

Or. fr

Amendamentul 289
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
posibilitatea de a urma o instruire 
adecvată, pentru a garanta un nivel înalt 
de calitate a sistemelor de soluționare a 
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litigiilor în întreaga Uniune. Dezvoltarea 
și implementarea adecvată a acestor 
sisteme va fi sprijinită de Comisie.

Or. en

Amendamentul 290
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6
Legalitatea deciziilor SAL

(1) Statele membre se asigură că 
rezultatul unei proceduri SAL care 
vizează soluționarea litigiului prin 
impunerea unui soluții obligatorii pentru 
consumator nu îl privează pe acesta de 
protecția acordată de dispozițiile 
legislative obligatorii ale statului membru 
în care este stabilită entitatea SAL.
(2) În cazul litigiilor transfrontaliere ale 
consumatorilor, statele membre se asigură 
că rezultatul unei proceduri SAL care 
vizează soluționarea litigiului prin 
impunerea unui soluții obligatorii pentru 
consumator nu îl privează pe acesta de 
protecția acordată de dispozițiile de la 
care nu se poate face derogare prin acord, 
conform legislației statului membru în 
care consumatorul își are reședința 
obișnuită, în condițiile stabilite la 
articolul 6 din Regulamentul (CE) 
nr. 593/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind 
legea aplicabilă obligațiilor contractuale 
(Roma I)1.
______________
1 JO L 177, 4.7.2008, p.6.
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Or. en

Justificare

Entitățile SAL pot decide pe baza altor dispoziții decât cele legislative (coduri de 
autoreglementare etc.). Prin urmare, este deosebit de important ca procedurile SAL să nu 
determine diminuarea protecției în comparație cu protecția oferită de legislația aplicabilă 
atunci când deciziile SAL sunt obligatorii pentru consumatori.

Amendamentul 291
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică, într-un mod clar și ușor de 
înțeles, pe site-urile lor internet și în formă 
tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

Or. fr

Amendamentul 292
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu,
informații privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și 
prin orice alte mijloace pe care le 
consideră adecvate informații privind:

Or. en

Justificare

Disponibilitatea permanentă a unor versiuni imprimate s-ar putea dovedi inadecvată și 
entitățile SAL ar putea suporta costuri semnificative pentru imprimarea și actualizarea 
acestora.
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Amendamentul 293
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică într-un limbaj clar și 
accesibil pentru utilizatorul mediu pe site-
urile lor internet și, la cerere, în formă 
tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

Or. en

Amendamentul 294
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor, 
modalitățile de numire a acestora și durata 
mandatului lor;

(a) persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor, 
calificările academice și profesionale ale 
acestora, calificările acestora, domeniile de 
expertiză, modalitățile de numire a acestora 
și durata mandatului lor;

Or. el

Justificare

Pentru mai multă transparență.

Amendamentul 295
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa de finanțare, inclusiv ponderea 
finanțării publice și private;

eliminat

Or. en

Justificare

Informațiile nu sunt relevante pentru imparțialitatea entităților SAL. Printr-o guvernanță 
adecvată, entitățile SAL care nu primesc finanțare publică pot fi complet imparțiale.

Amendamentul 296
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) tipurile de litigii pe care sunt 
competente să le soluționeze;

(d) tipurile de litigii pe care sunt 
competente să le soluționeze, inclusiv 
valoarea minimă a despăgubirii solicitate, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 297
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) normele de procedură care 
reglementează soluționarea unui litigiu;

(e) normele de procedură care 
reglementează soluționarea unui litigiu și 
motivele pentru care entitatea refuză să 
trateze litigiul;

Or. en
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Amendamentul 298
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) orice cerințe preliminare pe care părțile 
s-ar putea să trebuiască să le îndeplinească 
înaintea deschiderii procedurii de 
soluționare alternativă a litigiilor;

(h) orice cerințe preliminare pe care părțile 
ar putea fi obligate să le îndeplinească 
înaintea începerii procedurii de soluționare 
alternativă a litigiului, inclusiv cerința de a 
încerca o soluționare amiabilă direct cu 
comerciantul;

Or. en

Justificare

Mai întâi ar trebui să fie contactat comerciantul, iar litigiul ar trebui să fie prezentat unui 
organism SAL numai dacă această încercare nu are succes. Această dispoziție urmărește să 
sporească eficiența organismelor SAL, oferindu-le posibilitatea de a se concentra numai 
asupra cazurilor pertinente.

Amendamentul 299
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) costurile, în cazul în care acestea există, 
care urmează să fie suportate de către părți;

(i) costurile, în cazul în care acestea există, 
care urmează să fie suportate de către părți 
și normele privind imputarea cheltuielilor 
la încheierea procedurii;

Or. en

Amendamentul 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) caracterul obligatoriu al deciziei 
SAL, după caz.

Or. en

Amendamentul 301
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu, rapoarte 
anuale de activitate. Aceste rapoarte 
cuprind următoarele informații privind atât 
litigiile naționale, cât și litigiile 
transfrontaliere:

(2) Statele membre se asigură că, în raport 
cu litigiile care intră sub incidența 
prezentei directive, entitățile SAL publică 
pe site-urile lor internet și prin orice alte 
mijloace pe care le consideră adecvate
rapoarte anuale de activitate. Aceste 
rapoarte cuprind următoarele informații 
privind atât litigiile naționale, cât și litigiile 
transfrontaliere:

Or. en

Justificare

Este util să se precizeze faptul că entitățile SAL au obligația de a prezenta doar rapoarte 
privind litigiile care intră sub incidența prezentei directive. În plus, disponibilitatea 
permanentă a unor versiuni imprimate s-ar putea dovedi inadecvată și entitățile SAL ar putea 
suporta costuri semnificative pentru imprimarea și actualizarea acestora.

Amendamentul 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ținând seama în mod corespunzător 
de protecția datelor, „deciziile 
exemplificatoare” pe baza rezultatelor 
litigiilor importante;

Or. de

Amendamentul 303
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o listă a principalelor decizii adoptate 
care pot influența modalitatea în care 
sunt interpretate drepturile 
consumatorilor, aceste decizii fiind 
însoțite de recomandări generale care 
vizează împiedicarea apariției din nou a 
anumitor litigii recurente sau 
semnificative;

Or. fr

Amendamentul 304
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proporția de proceduri de soluționare a 
litigiilor care au fost întrerupte înainte de a 
fi obținut un rezultat;

(c) numărul procedurilor de soluționare a 
litigiilor care au fost întrerupte înainte de a 
fi obținut un rezultat;

Or. en



PE489.695v01-00 106/155 AM\903359RO.doc

RO

Justificare

Această informație este furnizată într-un raport de activitate anual și, prin urmare, este mai 
util să se prezinte numărul și nu proporția procedurilor.

Amendamentul 305
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL, în cazul în care aceasta 
este cunoscută,

(e) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL;

Or. en

Amendamentul 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că procedurile 
SAL sunt eficace și îndeplinesc 
următoarele cerințe:

Statele membre se asigură că procedurile 
SAL urmate de entitățile SAL sunt eficace 
și îndeplinesc următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura SAL este ușor accesibilă 
pentru ambele părți, indiferent de locul în 

(a) procedura SAL este întotdeauna 
accesibilă online și ușor accesibilă offline 



AM\903359RO.doc 107/155 PE489.695v01-00

RO

care acestea se găsesc; pentru ambele părți;

Or. de

Amendamentul 308
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori;

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori. La sfârșitul procedurii SAL, 
partea perdantă rambursează părții 
câștigătoare costurile aferente inițierii 
procedurii.

Or. de

Amendamentul 309
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori;

(c) procedura SAL este gratuită pentru 
consumatori;

Or. fr

Amendamentul 310
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c



PE489.695v01-00 108/155 AM\903359RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori;

(c) procedura SAL este gratuită pentru 
consumatori și statele membre decid cu 
privire la forma adecvată a finanțării de 
către industrie a procedurilor SAL în 
cadrul jurisdicției lor;

Or. en

Justificare

Consumatorii nu vor fi încurajați să folosească SAL în cazul în care procedura nu va fi 
gratuită. Normele procedurale privind reclamațiile inadecvate sau ofensatorii vor limita 
reclamațiile la cele care sunt necesare. În contextul economic actual, trebuie să se clarifice 
faptul că procedurile SAL nu sunt finanțate de consumatori, ci aceasta trebuie să fie 
responsabilitatea industriei.

Amendamentul 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori;

(c) procedura SAL este gratuită sau 
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori sau, în orice caz, ușor 
cuantificabilă, în avans, de către părți;

Or. it

Justificare

În scopul unei accesibilități și transparențe mai accentuate, costurile aferente procedurilor 
SAL trebuie să fie clar și ușor cuantificabile pentru consumatori sau comercianți, înainte ca 
aceștia să inițieze asemenea proceduri.

Amendamentul 312
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau
disponibilă la costuri moderate pentru 
consumatori;

(c) procedura SAL este de preferat gratuită 
sau, în caz contrar, este disponibilă la un 
cost nominal pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 313
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) entitatea SAL care a primit o 
reclamație notifică părțile aflate în litigiu 
imediat după primirea tuturor 
documentelor necesare pentru 
desfășurarea procedurii SAL;

Or. en

Amendamentul 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 
90 de zile de la data la care o entitate SAL 
a primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 
90 de zile calendaristice de la data la care 
o entitate SAL a primit reclamația, până la 
data la care entitatea SAL recomandă o 
soluție. În cazul unor litigii extrem de
complexe, entitatea SAL poate, în cazuri 
excepționale, prelungi acest termen, la 
aprecierea sa.

Or. de
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Justificare

Perioada de emitere a soluției recomandate și perioada în care se așteaptă consimțământul 
părților nu ar trebui incluse în termenul-limită de 90 de zile, întrucât perioadele rezultate nu 
pot fi calculate rapid.

Amendamentul 315
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile calendaristice de la data la care o 
entitate SAL a primit dosarul complet al 
reclamației. În cazul unor litigii complexe, 
entitatea SAL poate prelungi acest termen.

Or. fr

Amendamentul 316
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) rezultatul procedurii SAL este pus la 
dispoziție în termen de 90 de zile de la data 
la care entitatea SAL a primit reclamația și 
toată documentația relevantă legată de 
reclamația respectivă. În cazul unor litigii 
complexe sau din alte motive justificate, 
acest termen poate fi depășit.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice momentul începerii perioadei de 90 de zile și să li se permită 
entităților SAL să prelungească aceste termen, în cazuri justificate, pentru a garanta și 
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calitatea, nu numai rapiditatea rezultatului primit de consumatori.

Amendamentul 317
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care entitatea SAL a 
primit dosarul complet al reclamației. În 
cazul unor litigii complexe sau dacă 
dosarul este incomplet, entitatea SAL 
poate prelungi acest termen.

Or. en

Justificare

Perioada de 90 de zile trebuie să înceapă din momentul în care dosarul complet împreună cu 
toate documentele necesare a fost trimis entității SAL pentru a permite începerea oficială a 
procedurii. Dacă reclamația este incompletă, entitatea SAL ar putea avea dificultăți în a 
ancheta cazul în mod corespunzător și în a găsi o soluție în termenul oficial.

Amendamentul 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) rezultatul procedurii SAL este pus la 
dispoziție în termen de 120 de zile de la 
data la care entitatea SAL a primit 
reclamația și toată documentația relevantă 
legată de reclamația respectivă. În cazul 
unor litigii complexe sau din alte motive 
justificate, acest termen poate fi depășit.

Or. en
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Justificare

Termenul nu ar trebui să includă perioada necesară pentru primirea tuturor documentelor 
relevante. În plus, ar fi necesar un termen mai lung, de 120 de zile, pentru a asigura calitatea 
procesului decizional.

Amendamentul 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 
90 de zile de la data la care o entitate SAL 
a primit reclamația. În cazul unor litigii 
complexe sau din orice alte motive 
rezonabile, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen cu 60 de zile.

Or. hu

Amendamentul 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) statele membre nu sunt responsabile 
cu finanțarea entităților SAL.

Or. de

Justificare

Entitățile nu trebuie să fie finanțate de către contribuabil: aceasta este o chestiune care 
privește în totalitate întreprinderea privată, care este singurul beneficiar.

Amendamentul 321
Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O entitate SAL poate decide să inițieze o 
anchetă asupra unor practici comerciale 
care nu au fost neapărat sesizate acesteia, 
însă în privința cărora planează 
suspiciuni întemeiate sau există dovezi 
potrivit cărora aceste practici sunt 
neloiale și înșelătoare pentru un număr 
mare de consumatori. Rezultatele acestor 
investigații pot fi publicate și pot servi 
drept bază pentru recomandările directe 
adresate comercianților.

Or. el

Justificare

Nefiind obligate să aștepte depunerea unei reclamații, entitățile SAL ar trebui să fie în 
măsură să decidă inițierea unei investigații asupra practicilor comerciale suspectate în mod 
justificat a fi înșelătoare sau în privința cărora există dovezi în acest sens și care reprezintă o 
încălcare semnificativă a drepturilor unui număr mare de consumatori. Mai mult decât atât, 
organismele SAL ar trebui să informeze publicul cu privire la rezultatele acestor investigații, 
prin emiterea de recomandări cu caracter public la adresa comercianților, pentru ca aceștia 
să-și corecteze comportamentul ilicit.

Amendamentul 322
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea norme 
procedurale care pot fi aplicate de o 
entitate SAL pentru a se asigura că 
aceasta tratează numai litigiile care pot fi 
abordate printr-o procedură SAL și că 
aceste litigii sunt prezentate la timp. 
Statele membre se asigură că aceste 
norme procedurale nu limitează în mod 
nejustificat domeniul de aplicare a 



PE489.695v01-00 114/155 AM\903359RO.doc

RO

procedurilor SAL în statele membre 
respective.

Or. en

Justificare

Capacitatea de a menține norme eficiente pentru a respinge reclamații este deosebit de 
importantă pentru entitățile SAL atunci când părțile nu au obligația de a ajunge la un acord 
înainte de a se prezenta în fața entităților SAL. Prin urmare, entitățile SAL trebuie să aibă 
posibilitatea de a respinge reclamații pe care nu sunt în măsură să le trateze (de exemplu, să 
le comunice consumatorilor că ar trebui să se adreseze altei entități SAL sau unei instanțe, în 
loc să respingă pur și simplu reclamațiile care au fost deja prezentate unei instanțe).

Amendamentul 323
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorii pot recurge la proceduri 
SAL într-un termen care nu poate fi mai 
scurt de un an de la momentul în care au 
luat act în totalitate de faptele agresive 
sau omisiunile care alcătuiesc baza 
litigiului lor cu comerciantul, pentru a 
garanta un acces facil la entitățile SAL și, 
astfel, pentru a se evita agravarea găsirii 
unei soluții.

Or. el

Amendamentul 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cursul 
procedurilor SAL:

(1) Statele membre se asigură că, în cursul 
procedurilor SAL urmate de entitățile 
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SAL:

Or. en

Amendamentul 325
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere și de a cunoaște 
argumentele și probele prezentate de 
cealaltă parte, precum și orice declarații ale 
experților;

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere, de a cunoaște 
argumentele și probele prezentate de 
cealaltă parte, precum și orice declarații ale 
experților, precum și posibilitatea de a 
răspunde într-un termen rezonabil;

Or. fr

Amendamentul 326
Konstantinos Poupakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) litigiul dintre părți este suficient 
documentat, fiind însoțit de dovezi care 
atestă necesitatea unei soluții;

Or. el

Amendamentul 327
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rezultatul procedurii SAL este pus la 
dispoziția ambelor părți, în scris sau pe un 
suport durabil, precizând motivele pe care 
se întemeiază rezultatul.

(b) rezultatul unei proceduri SAL nu 
poate avea efecte obligatorii pentru părțile 
implicate, cu excepția cazului în care 
acestea sunt informate înaintea începerii 
procedurii cu privire la caracterul 
obligatoriu al rezultatului și își dau 
consimțământul în mod explicit. Această 
dispoziție nu se aplică în cazul în care 
normele naționale prevăd că soluțiile sunt 
obligatorii pentru comerciant.

Or. en

Amendamentul 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul 
procedurilor SAL care vizează soluționarea 
litigiului prin propunerea unei soluții,

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul 
procedurilor SAL care vizează soluționarea 
litigiului,

Or. de

Justificare

Procedurile SAL pot conduce la o soluționare prin discuții, așadar, fără să se facă vreo 
recomandare formală.

Amendamentul 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul 
procedurilor SAL care vizează soluționarea 
litigiului prin propunerea unei soluții,

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul 
procedurilor SAL urmate de entitățile SAL
care vizează soluționarea litigiului prin 
propunerea unei soluții,

Or. en

Amendamentul 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul, înainte de a accepta 
soluția propusă; este informat că:

(a) imediat după primirea cererii SAL,
consumatorul este informat că:

Or. de

Justificare

Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage o cerere SAL în cazul în care nu 
este de acord cu fondul informațiilor. Nu are niciun sens să se efectueze o procedură SAL în 
urma căreia consumatorul nu este de acord cu aceste informații.

Amendamentul 331
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul, înainte de a accepta 
soluția propusă; este informat că:

(a) părțile, înainte de a accepta soluția 
propusă, sunt informate că:

Or. fr
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Amendamentul 332
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul, înainte de a accepta 
soluția propusă; este informat că:

(a) părțile, înainte de a accepta soluția 
propusă, sunt informate că:

Or. en

Justificare

Ambele părți trebuie să aibă posibilitatea de a fi informate cu privire la faptul că pot alege 
dacă sunt de acord sau nu cu soluția propusă de entitatea SAL, sau că soluția propusă poate 
fi mai puțin favorabilă decât o decizie a instanței etc. Întrucât atât consumatorul, cât și 
comerciantul sunt părți la procedură, nu există niciun motiv pentru excluderea uneia dintre 
aceste părți.

Amendamentul 333
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul, înainte de a accepta 
soluția propusă; este informat că:

(a) părțile, înainte de a accepta soluția 
propusă, sunt primele și în primul rând 
informate cu privire la drepturile lor în 
temeiul legislației existente că:

Or. el

Amendamentul 334
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) are posibilitatea de a accepta sau de a 
refuza o soluție propusă;

(i) au posibilitatea de a accepta sau de a 
refuza o soluție propusă;

Or. en

Justificare

Consecință a modificării articolului 9 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) are posibilitatea de a accepta sau de a 
refuza o soluție propusă;

(i) ambele părți au posibilitatea de a 
accepta sau de a refuza o soluție propusă;

Or. de

Amendamentul 336
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) are posibilitatea de a accepta sau de a 
refuza o soluție propusă;

(i) au posibilitatea de a accepta sau de a 
refuza o soluție propusă;

Or. fr

Amendamentul 337
Philippe Juvin



PE489.695v01-00 120/155 AM\903359RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) soluția propusă poate fi mai puțin 
favorabilă decât un rezultat stabilit de 
către o instanță care aplică dispozițiile 
legale în vigoare;

(ii) soluția propusă poate fi diferită de un 
rezultat stabilit de către o instanță care 
aplică dispozițiile legale în vigoare;

Or. en

Amendamentul 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) soluția propusă poate fi mai puțin 
favorabilă decât un rezultat stabilit de către 
o instanță care aplică dispozițiile legale în 
vigoare;

(ii) soluția propusă poate fi mai mult sau 
mai puțin favorabilă decât un rezultat 
stabilit de către o instanță care aplică 
dispozițiile legale în vigoare;

Or. de

Amendamentul 339
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) soluția propusă poate fi mai puțin 
favorabilă decât un rezultat stabilit de către 
o instanță care aplică dispozițiile legale în 
vigoare;

(ii) dacă este cazul, soluția propusă poate 
fi mai puțin favorabilă decât un rezultat 
stabilit de către o instanță care aplică 
dispozițiile legale în vigoare;

Or. fr
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Amendamentul 340
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) soluția propusă poate fi mai puțin 
favorabilă decât un rezultat stabilit de 
către o instanță care aplică dispozițiile
legale în vigoare;

(ii) soluția propusă respectă dispozițiile 
legale obligatorii care pot exista în statul 
membru în care are loc soluționarea 
litigiului;

Or. da

Amendamentul 341
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) înainte de a accepta sau de a respinge 
soluția propusă, are dreptul de a solicita un 
aviz independent;

(iii) înainte de a accepta sau de a respinge 
soluția propusă, au dreptul de a solicita un 
aviz independent;

Or. en

Justificare

Consecință a modificării articolului 9 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) înainte de a accepta sau de a respinge 
soluția propusă, are dreptul de a solicita un 
aviz independent;

(iii) are dreptul de a solicita un aviz 
independent, în orice moment, în special 
în ceea ce privește soluția recomandată;
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Or. de

Justificare

Această consultare ar trebui să înceapă înaintea demarării procedurii. În caz contrar, ar 
părea ca și cum soluționarea unui litigiu prin SAL ar fi pusă în cele din urmă la îndoială de 
propria entitate a consumatorului.

Amendamentul 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) înainte de a accepta o soluție 
propusă, părțile sunt informate cu privire 
la consecințele juridice ale unui astfel de 
acord;

Or. de

Justificare

Nu este clar motivul pentru care această prevedere nu ar trebui să figureze la litera (a).

Amendamentul 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) solicitantul are posibilitatea, în orice 
moment, să retragă cererea SAL și să 
declare, astfel, procedura încheiată;

Or. de

Justificare

Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage o cerere SAL în orice moment, 
întrucât este la fel de posibil ca litigiul dintre părți să se soluționeze bilateral în cursul 
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procedurii.

Amendamentul 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) părțile, înainte de a accepta o soluție 
propusă, sunt informate cu privire la 
consecințele juridice ale unui astfel de 
acord;

(b) în momentul în care se comunică 
părților soluția recomandată, acestea:

Or. de

Justificare

Aceasta este partea introductivă a unui nou alineat, care include următoarele amendamente 
individuale ca paragrafe.

Amendamentul 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt informate din nou asupra 
efectului juridic obligatoriu al acordului 
exprimat în legătură cu o soluție 
recomandată;

Or. de

Amendamentul 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b – punctul ii (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sunt informate cu privire la termenul 
de 14 zile calendaristice pentru 
exprimarea acordului, perioadă care 
începe de la data emiterii soluției 
recomandate;

Or. de

Amendamentul 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sunt informate că, în cazul în care nu 
își exprimă acordul cu privire la soluția 
recomandată printr-o scrisoare adresată 
în termen de 14 zile de la emitere, se va 
considera că au respins-o, iar termenul va 
fi considerat respectat în cazul în care 
documentul care exprimă acordul este 
expediat prin poștă în termenul de 14 zile 
calendaristice.

Or. de

Amendamentul 349
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care părțile decid să 
respingă soluția propusă, entitatea SAL 
poate să publice soluția respectivă;
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Or. el

Amendamentul 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) părților, înainte de a-și exprima 
consimțământul cu privire la o soluție 
propusă sau la un acord amiabil, li se 
acordă o perioadă rezonabilă pentru a 
reflecta.

eliminat

Or. de

Amendamentul 351
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili limite cu 
privire la cuantumul despăgubirii care 
poate fi acordată de entitatea SAL sau cu 
privire la valoarea litigiilor pretinsă de 
către consumator.

Or. en

Amendamentul 352
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)



PE489.695v01-00 126/155 AM\903359RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Proceduri SAL obligatorii

Statele membre asigură faptul că, în 
cadrul procedurilor SAL care vizează 
soluționarea litigiului prin impunerea 
unei soluții, aceasta poate fi obligatorie 
pentru părți numai dacă părțile au fost 
informate în prealabil despre caracterul 
său obligatoriu și și-au dat acordul în 
mod formal. Nu se impune acordul 
specific al comerciantului dacă normele 
naționale prevăd că soluțiile sunt 
obligatorii pentru comercianți.

Or. en

Justificare

În general, în cazul în care procedurile SAL impun o soluție obligatorie pentru părți, acestea 
din urmă ar fi trebuit să își dea acceptul în prealabil. Excepția de la aceasta există în cazul în 
care normele naționale prevăd că soluțiile sunt obligatorii pentru comercianți. Aceste 
regimuri acționează într-un mod foarte eficient pentru consumatori și nu ar trebui subminate.

Amendamentul 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Libertatea

(1) Statele membre garantează că deciziile 
luate de entitatea SAL sunt obligatorii 
pentru părți doar dacă acestea au fost 
informate în avans cu privire la natura lor 
obligatorie și doar dacă au acceptat acest 
lucru în mod specific.
(2) Statele membre se asigură că, sub 
rezerva acceptării de către comerciant și 



AM\903359RO.doc 127/155 PE489.695v01-00

RO

consumator a caracterului obligatoriu al 
unei decizii luate de entitatea SAL, 
ambele părți își mențin dreptul de a 
formula o cale de atac în fața instanțelor.

Or. en

Amendamentul 354
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Libertatea

(1) Statele membre garantează că deciziile 
luate de entitatea SAL sunt obligatorii 
pentru părți doar dacă acestea au fost 
informate în avans cu privire la natura lor 
obligatorie și doar dacă au acceptat acest 
lucru în mod specific, cu excepția cazului 
în care normele naționale prevăd că 
soluțiile sunt obligatorii numai pentru 
comercianți.
(2) Statele membre garantează că un 
acord dintre un consumator și un 
comerciant de a prezenta plângeri unei 
entități SAL nu este obligatoriu pentru 
consumator dacă a fost încheiat înainte 
de apariția litigiului și dacă privează 
consumatorul de dreptul acestuia de a 
introduce o acțiune în fața unei instanțe 
pentru soluționarea litigiului.

Or. en

Amendamentul 355
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Confidențialitatea procedurilor SAL

(1) Statele membre se asigură că, dacă 
părțile nu au convenit altfel, nici entitățile 
SAL, nici persoanele fizice responsabile 
de SAL nu sunt constrânse să comunice, 
în cadrul unor proceduri judiciare civile 
sau comerciale ori la un arbitraj, 
informațiile provenite dintr-o procedură 
SAL sau legate de aceasta, cu excepția 
cazului în care:
(a) acest lucru este necesar din 
considerente majore de ordine publică ale 
statului membru respectiv, în special 
pentru a asigura protecția interesului 
superior al copilului sau pentru a 
împiedica vătămarea integrității fizice sau 
morale a unei persoane;
(b) comunicarea conținutului deciziei 
finale a unei proceduri SAL este necesară 
pentru implementarea sau executarea 
deciziei respective.
(2) Nicio dispoziție din alineatul (1) nu 
împiedică statele membre să adopte 
măsuri mai stricte pentru a proteja 
confidențialitatea procedurilor SAL.

Or. en

Amendamentul 356
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
(1) Statele membre garantează că deciziile 
luate de entitatea SAL sunt obligatorii 
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pentru părți doar dacă acestea au fost 
informate în avans cu privire la natura lor 
obligatorie și doar dacă au acceptat acest 
lucru în mod specific.
(2) Statele membre garantează că un 
acord dintre un consumator și un 
comerciant de a prezenta plângeri unei 
entități SAL nu este obligatoriu pentru 
consumator dacă a fost încheiat înainte 
de apariția litigiului și dacă privează 
consumatorul de dreptul acestuia de a 
introduce o acțiune în fața unei instanțe 
pentru soluționarea litigiului. Această 
dispoziție nu se aplică în cazul în care 
normele naționale prevăd că soluțiile sunt 
obligatorii pentru comerciant.

Or. en

Amendamentul 357
Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Statele membre se asigură că acordurile 
dintre consumatori și comercianți de a 
prezenta reclamații la o entitate SAL nu 
privează consumatorii de dreptul lor de a 
face apel la o instanță judecătorească 
pentru a soluționa litigiul. 

Or. it

Amendamentul 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 b
Legalitatea

Statele membre garantează că, în 
procedurile SAL care urmăresc 
soluționarea litigiului prin impunerea 
unei soluții, soluția impusă nu conduce la 
privarea consumatorului de protecția 
conferită de dispozițiile obligatorii ale 
legii statului membru pe teritoriul căruia 
este stabilită entitatea SAL, precum și 
protecția conferită de dispozițiile 
obligatorii ale legii statului membru în 
care consumatorul își are reședința 
obișnuită în conformitate cu definiția de 
la articolul 6 din Regulamentul (CE) 
nr. 593/2008. 

Or. en

Amendamentul 359
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Legalitatea

Statele membre garantează că, în 
procedurile SAL care urmăresc 
soluționarea litigiului prin impunerea 
unei soluții fie asupra consumatorului, fie 
asupra ambelor părți, soluția impusă 
asupra consumatorului nu conduce la 
privarea acestuia de protecția conferită de 
dispozițiile obligatorii ale legii statului 
membru pe teritoriul căruia este stabilită 
entitatea SAL. În cazul litigiilor 
transfrontaliere, soluția impusă de 
entitatea SAL nu conduce la privarea 
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consumatorului de protecția conferită de 
dispozițiile obligatorii ale legislației 
statului membru în care consumatorul își 
are reședința obișnuită în conformitate cu 
definiția de la articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008.

Or. en

Amendamentul 360
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Efectul procedurilor SAL asupra 

termenelor de decădere și de prescripție
(1) Statele membre se asigură că părțile 
care aleg SAL în vederea soluționării 
unui litigiu nu vor fi ulterior împiedicate 
să inițieze o procedură judiciară privind 
respectivul litigiu ca urmare a împlinirii 
unor termene de decădere sau de 
prescripție pe durata procedurii SAL.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
dispozițiilor privind termenele de 
prescripție extinctivă din acordurile 
internaționale la care sunt parte statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 361
Ildikó Gáll-Pelcz

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

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste entități 
în vederea soluționării litigiilor în materie 
de consum.

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste entități 
în vederea soluționării litigiilor în materie 
de consum. Informațiile includ, în orice 
caz, adresele și site-urile internet ale 
entităților SAL relevante.

Or. hu

Amendamentul 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste 
entități în vederea soluționării litigiilor în 
materie de consum.

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și la 
care se angajează să recurgă, și care sunt 
competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ coordonatele și adresele 
site-urilor internet ale entităților SAL 
relevante.

Or. fr
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Amendamentul 363
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și 
care sunt competente să soluționeze 
eventualele litigii între ei și consumatori. 
Aceste informații includ adresele site-
urilor internet ale entităților SAL relevante 
și specifică dacă comerciantul își ia sau 
nu angajamentul de a recurge la aceste 
entități în vederea soluționării litigiilor în 
materie de consum.

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor care 
își asumă angajamentul sau sunt obligați 
să recurgă la o entitate SAL sau la mai 
multe entități SAL în vederea soluționării 
litigiilor în materie de consum informează 
consumatorii lor cu privire la entitatea 
SAL relevantă sau entitățile SAL 
relevante. Informațiile includ adresa site-
ului internet al entității SAL sau al
entităților SAL relevante.

Or. en

Justificare

Numai întreprinderilor care recurg la SAL ar trebui să li se solicite să furnizeze detalii cu 
privire la o entitate SAL, întrucât, în caz contrar, consumatorii pot fi duși în eroare în ceea ce 
privește disponibilitatea unei SAL. În plus, ar fi dificil să se impună întreprinderilor să 
includă detalii cu privire la entitățile SAL pe chitanțe și facturi, în special întreprinderilor 
care recurg la anumite entități SAL diferite pentru produsele/serviciile diverse pe care le 
comercializează.

Amendamentul 364
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
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informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste entități 
în vederea soluționării litigiilor în materie 
de consum.

informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste entități 
în vederea soluționării litigiilor în materie 
de consum. Aceste informații includ 
adresele site-urilor internet ale entităților 
SAL relevante.

Or. en

Amendamentul 365
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste 
entități în vederea soluționării litigiilor în 
materie de consum.

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și care 
sunt competente să soluționeze eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante.

Or. en

Justificare

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Amendamentul lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable 
and promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be 
handled, whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is 
voluntary and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.
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Amendamentul 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de 
bunuri sau prestarea de servicii între 
comerciant și consumator și în chitanțele 
și facturile aferente acestor contracte. 
Acestea precizează modul în care se pot 
obține informații suplimentare privind 
entitatea SAL în cauză și modul în care se 
poate recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie accesibile în mod simplu și 
ușor de înțeles. Acestea precizează modul 
în care se pot obține informații 
suplimentare privind entitatea SAL în 
cauză și modul în care se poate recurge la 
aceasta.

Or. de

Amendamentul 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator și în chitanțele și facturile 
aferente acestor contracte. Acestea 
precizează modul în care se pot obține 

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod clar și ușor de 
înțeles și sunt accesibile în mod simplu, 
direct și permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator, precum și de fiecare dată
când un comerciant respinge o reclamație 
care i-a fost transmisă direct de către un 
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informații suplimentare privind entitatea 
SAL în cauză și modul în care se poate
recurge la aceasta.

consumator. Acestea precizează modul în 
care se pot obține informații suplimentare 
privind entitatea SAL în cauză și modul în 
care se poate recurge la aceasta.

Or. fr

Amendamentul 368
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri
sau prestarea de servicii între comerciant 
și consumator și în chitanțele și facturile 
aferente acestor contracte. Acestea 
precizează modul în care se pot obține 
informații suplimentare privind entitatea 
SAL în cauză și modul în care se poate 
recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod clar și cuprinzător
și sunt accesibile în mod vizibil pe site-ul 
internet al comerciantului, în cazul în care 
acesta există, și, dacă se aplică, în termenii 
și în condițiile generale ale contractelor de 
vânzare sau de prestare de servicii între 
comerciant și consumator.

Or. en

Justificare

Numai întreprinderilor care recurg la SAL ar trebui să li se solicite să furnizeze detalii cu 
privire la o entitate SAL, întrucât, în caz contrar, consumatorii pot fi duși în eroare în ceea ce 
privește disponibilitatea unei SAL. În plus, ar fi dificil să se impună întreprinderilor să 
includă detalii cu privire la entitățile SAL pe chitanțe și facturi, în special întreprinderilor 
care recurg la anumite entități SAL diferite pentru produsele/serviciile diverse pe care le 
comercializează.

Amendamentul 369
Sandra Kalniete
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator și în chitanțele și facturile 
aferente acestor contracte. Acestea 
precizează modul în care se pot obține 
informații suplimentare privind entitatea 
SAL în cauză și modul în care se poate 
recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator.

Or. en

Amendamentul 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator și în chitanțele și facturile 
aferente acestor contracte. Acestea 
precizează modul în care se pot obține 
informații suplimentare privind entitatea 
SAL în cauză și modul în care se poate 
recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod clar și cuprinzător
și sunt accesibile în mod vizibil pe site-ul 
internet al comerciantului, în cazul în care 
acesta există, și, dacă se aplică, în termenii 
și în condițiile generale ale contractelor 
pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de 
servicii între comerciant și consumator.

Or. en
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Justificare

Statele membre și comercianții ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la modul 
de informare a consumatorilor. Cerința de a furniza informații pe chitanțe și facturi ar 
constitui o sarcină excesivă, în special pentru IMM-uri și ar fi, de asemenea, nepractică.

Amendamentul 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc 
atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 
din Directiva 2011/83/UE privind 
informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și al contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc 
atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 
din Directiva 2011/83/UE privind 
informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și al contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale și 
nici dispozițiilor corespunzătoare 
prevăzute în Directiva 2009/138/CE 
privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și 
reasigurare (Solvabilitate II) și în 
Directiva 2002/65/CE privind 
comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum.

Or. de

Justificare

Obligațiile întreprinderilor de a furniza informații consumatorilor, astfel cum se menționează 
la articolul 10, nu sunt reglementate doar de Directiva privind drepturile consumatorilor la 
care se face referire aici. Dispozițiile cu privire la informarea obligatorie referitoare la 
procedurile și căile de atac extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor, care sunt 
menționate în Directiva-cadru Solvabilitate II și în Directiva privind comercializarea la 
distanță a serviciilor financiare de consum, ar trebui să figureze la articolul 10 alineatul (3), 
ca exemple suplimentare.

Amendamentul 372
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că entitățile 
SAL, asociațiile consumatorilor, 
asociațiile profesionale, centrele rețelei 
centrelor europene pentru consumatori și, 
după caz, entitățile desemnate în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 
pun la dispoziția publicului la sediul lor și
pe site-urile de internet ale acestora lista 
entităților SAL menționate la articolul 17 
alineatul (3).

Statele membre se asigură că entitățile 
SAL, centrele Rețelei Centrelor Europene 
ale Consumatorilor și, după caz, entitățile 
desemnate în conformitate cu articolul 11 
alineatul (2) pun la dispoziția publicului pe 
site-urile internet ale acestora, indicând un 
link către site-ul internet al Comisiei, și 
prin orice alte mijloace pe care le 
consideră adecvate, lista entităților SAL 
menționate la articolul 17 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Asociațiile consumatorilor și asociațiile profesionale sunt organizații independente și nu ar fi 
oportun ca statele membre să le oblige să acționeze într-un anumit mod. Nu este întotdeauna 
oportun să se pună la dispoziție lista entităților SAL la sediul acestor entități.

Amendamentul 373
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre garantează 
dezvăluirea corespunzătoare a 
informațiilor referitoare la modul în care 
consumatorii pot avea acces la o 
procedură SAL în cazul litigiilor 
contractuale menționate la articolul (2) 
alineatul (1) în raport cu un anumit 
comerciant.

Or. hu
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Amendamentul 374
Konstantinos Poupakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre asigură 
diseminarea corespunzătoare a 
informațiilor cu privire la posibilitățile 
consumatorilor de a primi compensații în 
cazul unui litigiu contractual cu un 
comerciant, conform celor enunțate la 
articolul 2.

Or. el

Amendamentul 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea între entitățile SAL în ceea ce 
privește soluționarea litigiilor 
transfrontaliere

Cooperarea și schimbul de experiență la 
nivel european între entitățile SAL

Or. fr

Amendamentul 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că entitățile 
SAL cooperează în vederea soluționării 
litigiilor transfrontaliere.

(1) Statele membre garantează că entitățile 
SAL cooperează în vederea soluționării 
litigiilor transfrontaliere și efectuează 
schimburi regulate de bune practici, atât 
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în ceea ce privește soluționarea litigiilor 
transfrontaliere, cât și a celor naționale.

Or. fr

Amendamentul 377
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că entitățile 
SAL cooperează în vederea soluționării 
litigiilor transfrontaliere.

(1) Statele membre încurajează entitățile 
SAL să coopereze în vederea soluționării 
litigiilor transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Entitățile SAL sunt, adesea, organizații independente și nu ar fi oportun să se asigure 
cooperarea acestora. Plasarea unor sarcini inutile asupra furnizorilor de servicii SAL îi 
poate descuraja pe aceștia să devină entități SAL enumerate în sensul prezentei directive.

Amendamentul 378
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia susține și facilitează 
schimbul de experiență între entitățile 
SAL, cu scopul de a promova cele mai 
bune practici, în special prin Programul 
pentru protecția consumatorilor;

Or. fr
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Amendamentul 379
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură cooperarea 
între entitățile SAL și autoritățile naționale 
însărcinate cu punerea în aplicare a 
legislației Uniunii privind protecția 
consumatorilor.

(1) Statele membre încurajează cooperarea 
între entitățile SAL și autoritățile naționale 
însărcinate cu punerea în aplicare a 
legislației Uniunii privind protecția 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Entitățile SAL sunt, adesea, organizații independente și nu ar fi oportun să se asigure 
cooperarea acestora.

Amendamentul 380
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această cooperare include schimbul 
reciproc de informații privind practicile 
comerciale ale comercianților cu privire la 
care consumatorii au depus reclamații. 
Acesta cuprinde, de asemenea, furnizarea 
evaluării tehnice și a informațiilor de către 
autoritățile naționale către entitățile SAL, 
în cazul în care evaluarea sau informațiile 
respective sunt necesare pentru 
soluționarea litigiilor individuale.

(2) Această cooperare poate include 
schimbul reciproc de informații privind 
practicile din anumite sectoare economice
ale comercianților cu privire la care 
consumatorii au depus reclamații. Acesta 
cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării 
tehnice și a informațiilor de către 
autoritățile naționale către entitățile SAL, 
în cazul în care evaluarea sau informațiile 
respective sunt necesare pentru 
soluționarea litigiilor individuale și nu pot 
fi obținute în altă parte.

Or. en
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Justificare

Este important să se permită partajarea de informații între entitățile SAL și autoritățile 
naționale de punere în aplicare, însă impunerea unei astfel de partajări de informații poate 
submina, în anumite împrejurări, independența acestor organizații și ar putea descuraja 
comercianții să utilizeze SAL.

Amendamentul 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această cooperare include schimbul 
reciproc de informații privind practicile 
comerciale ale comercianților cu privire la 
care consumatorii au depus reclamații. 
Acesta cuprinde, de asemenea, furnizarea 
evaluării tehnice și a informațiilor de către 
autoritățile naționale către entitățile SAL, 
în cazul în care evaluarea sau informațiile 
respective sunt necesare pentru 
soluționarea litigiilor individuale.

(2) Această cooperare include schimbul 
reciproc de informații privind comercianții
cu privire la care consumatorii au depus 
reclamații în mod repetat. Acesta cuprinde, 
de asemenea, furnizarea evaluării tehnice și 
a informațiilor de către autoritățile 
naționale către entitățile SAL, în cazul în 
care evaluarea sau informațiile respective 
sunt necesare pentru soluționarea litigiilor 
individuale și sunt deja disponibile.

Or. de

Justificare

Practicile comerciale ale întreprinderilor nu ar trebui făcute publice în masă: aceste 
informații conțin, de asemenea, date confidențiale și secrete de afaceri care nu ar trebui 
divulgate publicului. Mai mult decât atât, o entitate SAL nu poate obliga agențiile de stat să 
furnizeze evaluări prin intermediul legislației europene. Acest lucru se aplică în mod deosebit 
în legătură cu finanțarea.

Amendamentul 382
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această cooperare include schimbul (2) Această cooperare include schimbul 
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reciproc de informații privind practicile 
comerciale ale comercianților cu privire 
la care consumatorii au depus reclamații. 
Acesta cuprinde, de asemenea, furnizarea 
evaluării tehnice și a informațiilor de către 
autoritățile naționale către entitățile SAL, 
în cazul în care evaluarea sau informațiile 
respective sunt necesare pentru 
soluționarea litigiilor individuale.

reciproc de informații privind reclamațiile 
depuse de consumatori și soluția pozitivă 
sau negativă a procedurii SAL. Acesta 
cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării 
tehnice și a informațiilor de către 
autoritățile naționale către entitățile SAL, 
în cazul în care evaluarea sau informațiile 
respective sunt necesare pentru 
soluționarea litigiilor individuale.

Or. en

Justificare

Referirea la „practici comerciale” pare a fi neclară și ambiguă. Noua formulare vizează să 
schimbe centrul de greutate al schimbului de informații spre caracterul și tipul reclamației 
depuse de consumatori în fața entității SAL, și spre soluția la care s-a ajuns în urma 
procedurii (indiferent dacă procedura a avut sau nu succes).

Amendamentul 383
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 
monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru notifică autoritatea 
desemnată Comisiei.

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate drept autoritate competentă în 
sensul articolelor 16 și 17.Fiecare stat 
membru poate desemna mai multe 
autorități competente. În cazul în care un 
stat membru procedează astfel, acesta 
stabilește care dintre autoritățile 
competente desemnate este punctul unic 
de contact cu Comisia dintre autoritățile 
competente stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru notifică autoritatea 
desemnată sau, după caz, autoritățile 
competente, inclusiv punctul unic de 
contact, Comisiei.

Or. en
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Justificare

Pentru a reflecta diferitele abordări sectoriale și geografice cu privire la SAL, este necesar să 
se permită statelor membre să desemneze mai multe autorități competente.

Amendamentul 384
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 
monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru notifică autoritatea 
desemnată Comisiei.

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 
monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru poate desemna mai 
multe autorități competente în cazul în 
care monitorizarea entităților SAL din 
diferite sectoare impune acest lucru. În 
cazul în care un stat membru procedează 
astfel, acesta desemnează una dintre 
autoritățile competente drept punct unic 
de contact cu Comisia. Fiecare stat 
membru notifică autoritatea desemnată 
sau, după caz, autoritățile competente, 
inclusiv cea care acționează drept punct 
unic de contact, Comisiei.

Or. en

Justificare

Poate fi dificil pentru o singură autoritate competentă să monitorizeze funcționarea și 
dezvoltarea entităților SAL în toate sectoarele.

Amendamentul 385
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 
monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru notifică autoritatea 
desemnată Comisiei.

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate drept autoritate competentă în 
sensul articolelor 16 și 17. Fiecare stat 
membru poate desemna mai multe 
autorități competente. În cazul în care un 
stat membru procedează astfel, acesta 
stabilește care dintre autoritățile 
competente desemnate este punctul unic 
de contact cu Comisia dintre autoritățile 
competente stabilite pe teritoriul său. 
Fiecare stat membru notifică autoritatea 
desemnată sau, după caz, autoritățile 
competente, inclusiv punctul unic de 
contact, Comisiei.

Or. en

Justificare

În unele state membre, diferențele dintre sectoare impun necesitatea desemnării a numeroase 
autorități SAL specifice.

Amendamentul 386
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește o listă a autorităților 
competente care i-au fost comunicate în 
conformitate cu alineatul (1) și publică 
această listă în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia stabilește o listă a autorităților 
competente, inclusiv, dacă este cazul, cele 
care acționează ca punct unic de contact,
care i-au fost comunicate în conformitate 
cu alineatul (1) și publică această listă în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statistici relevante care să demonstreze 
modul în care comercianții recurg la 
mecanismele de soluționare alternativă a 
litigiilor pentru litigiile lor cu 
consumatorii;

eliminat

Or. de

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar 
trebui să fie practicabile, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) după caz, o evaluare a eficacității 
cooperării lor în cadrul rețelelor 
entităților SAL care facilitează 
soluționarea litigiilor transfrontaliere;

eliminat

Or. de

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar 
trebui să fie practicabile, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o autoevaluare a eficacității procedurii 
SAL oferite de către entitate și a 
modalităților posibile de îmbunătățire a 
performanțelor sale.

eliminat

Or. de

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar 
trebui să fie practicabile, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul 390
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiului 
sunt angajate exclusiv de comerciantul 
stabilit pe teritoriile lor, entitățile SAL 
notifică anual autoritatea competentă cu 
privire la îndeplinirea permanentă a 
următoarelor cerințe:
(a) sunt numite de la nivelul cel mai înalt 
al conducerii și pentru o perioadă 
suficientă pentru a le garanta 
independența de acțiune;
(b) nu au legături ierarhice cu 
managementul operațional, în special cu 
persoanele responsabile de relațiile cu 
clienții;
(c) remunerarea lor nu se face în funcție 
de rezultatele procedurii de SAL;
(d) a fost alocat un buget specific, care 
oferă resursele necesare pentru 
eficacitatea procedurilor SAL.
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Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al directivei la sistemele de SAL în care persoana juridică 
responsabilă este angajată exclusiv de comerciant ar trebui însoțită de măsuri de 
monitorizare suplimentare a unor astfel de entități, astfel încât să se asigure respectarea 
permanentă a cerințelor specifice privind independența și imparțialitatea care determină 
includerea lor în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 391
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) necesitatea prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților acestora, după caz; 
și

eliminat

Or. en

Amendamentul 392
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente notifică o 
entitate SAL, dacă entitatea în cauză nu 
mai îndeplinește cerințele prevăzute la 
alineatul (1). În cazul în care, după o 
perioadă de trei luni, entitatea SAL nu 
îndeplinește în continuare cerințele 
stabilite la alineatul (1), autoritatea 
competentă radiază entitatea SAL de pe 
listă.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie posibil, printr-o avertizare adecvată, ca o entitate SAL să fie radiată de pe 
lista entităților SAL în cazul în care nu mai îndeplinește standardele de calitate prevăzute de 
directivă.

Amendamentul 393
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Lista este actualizată fără întârzieri 
nejustificate, iar informațiile relevante 
sunt transmise Comisiei.

Or. en

Amendamentul 394
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul în care statul membru a 
desemnat mai multe autorități 
competente, lista și actualizările 
menționate la alineatul (2) sunt transmise 
Comisiei prin intermediul punctului unic 
de contact. Lista și actualizările se referă 
la toate entitățile SAL care își au sediul în 
statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La fiecare doi ani, fiecare autoritate 
competentă publică un raport privind 
evoluția și funcționarea entităților SAL. În 
special, raportul:

(5) La fiecare trei ani, fiecare autoritate 
competentă publică un raport privind 
evoluția și funcționarea entităților SAL. În 
special, raportul:

Or. de

Justificare

Reducerea sarcinii administrative pentru autoritățile naționale.

Amendamentul 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu articolul 10 și cu 
articolul 16 alineatele (1) și (2) din 
prezenta directivă și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că acestea sunt 
puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu articolul 10 și cu 
articolul 16 alineatele (1) și (2) din 
prezenta directivă, în cazul în care se 
emite, fără succes însă, un avertisment 
inițial necesar, și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că acestea sunt 
puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare.

Or. de

Amendamentul 397
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu articolul 10 și cu articolul 
16 alineatele (1) și (2) din prezenta 
directivă și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu articolul 10 din prezenta 
directivă și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Justificare

Furnizorii SAL care nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de directivă ar trebui radiați de 
pe lista entităților SAL. Prin urmare, nu este necesar să se impună sancțiuni suplimentare 
asupra entităților SAL și, în cazul în care se procedează astfel, acest lucru le-ar putea 
descuraja să devină entități incluse pe lista prevăzută de directivă.

Amendamentul 398
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în vigoare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [Office of Publications 
insert date: 18 months after entry into 
force] cel târziu. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textul dispozițiilor 
respective și un tabel de corespondență 
între prezenta directivă și aceste dispoziții.

Statele membre pun în vigoare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [Office of Publications 
insert date: 24 months after entry into 
force] cel târziu. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textul dispozițiilor 
respective.

Or. en

Justificare

O perioadă mai extinsă de transpunere este necesară pentru a permite punerea în aplicare a 
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legislației și stabilirea unor noi entități SAL sau pentru a permite actualilor furnizori de SAL 
o perioadă de tranziție în timpul căreia să își poată modifica practicile pentru a se conforma 
cerințelor prevăzute de directivă. Nu este necesar să se solicite statelor membre întocmirea 
unui tabel de corespondență.

Amendamentul 399
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în vigoare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [Office of Publications 
insert date: 18 months after entry into 
force] cel târziu. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textul dispozițiilor 
respective și un tabel de corespondență 
între prezenta directivă și aceste dispoziții.

Statele membre pun în vigoare actele cu 
putere de lege și actele administrative sau 
normele de autoreglementare necesare 
pentru a se conforma prezentei directive
până la [Office of Publications insert date:
18 months after entry into force] cel târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul dispozițiilor respective și 
un tabel de corespondență între prezenta 
directivă și aceste dispoziții.

Or. en

Justificare

În unele state membre, cum ar fi Țările de Jos, SAL este bine dezvoltată, deși nu există o 
legislație în acest sens. În aceste state membre, întreprinderile dispun de o marjă largă de 
acțiune pentru a introduce SAL prin intermediul autoreglementării. Numeroase întreprinderi 
consideră SAL drept un mijloc oportun de a furniza consumatorilor un mecanism suplimentar 
de soluționare a litigiilor. Acest lucru poate avea loc într-un mod în care guvernul își aduce, 
de asemenea, contribuția sa (financiară) la astfel de mecanisme de cooperare. Se consideră 
că este oportun să se prevadă în mod explicit la articolul 22 că Directiva privind SAL poate fi 
transpusă prin autoreglementare.

Amendamentul 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 23 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel mai târziu până la [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force], iar apoi din trei în trei
ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social un raport privind 
aplicarea prezentei directive. Raportul ia în 
considerare dezvoltarea și utilizarea 
entităților SAL și impactul prezentei 
directive asupra consumatorilor și a 
comercianților. Raportul este însoțit, după 
caz, de propuneri de modificare a prezentei 
directive.

Cel mai târziu până la [Office of 
Publications insert date: four years after 
the entry into force], iar apoi din cinci în 
cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social un raport privind 
aplicarea prezentei directive. Acest raport
ia în considerare dezvoltarea și utilizarea 
entităților SAL și impactul prezentei 
directive asupra consumatorilor și a 
comercianților. Raportul este însoțit, după 
caz, de propuneri de modificare a prezentei 
directive.

Or. de

Amendamentul 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel mai târziu până la [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force], iar apoi din trei în trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social un raport privind aplicarea prezentei 
directive. Raportul ia în considerare 
dezvoltarea și utilizarea entităților SAL și 
impactul prezentei directive asupra 
consumatorilor și a comercianților.
Raportul este însoțit, după caz, de
propuneri de modificare a prezentei 
directive.

Cel mai târziu până la [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force], iar apoi din trei în trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social un raport privind aplicarea prezentei 
directive. Raportul ia în considerare 
dezvoltarea și utilizarea entităților SAL și 
impactul prezentei directive asupra 
consumatorilor și a comercianților.
Raportul include, în special, dispoziții cu 
privire la domeniul de aplicare al 
directivei și ține seama de necesitatea de a 
extinde domeniul de aplicare la litigiile 
juridice inițiate de comercianți împotriva 
consumatorilor. În acest caz, se anexează 
la raport propuneri de modificare a 
prezentei directive.



AM\903359RO.doc 155/155 PE489.695v01-00

RO

Or. hu

Amendamentul 402
Ashley Fox

Propunere de directivă
Anexa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Ar fi dificil de aplicat o cerință care solicită compararea nivelului protecției consumatorilor 
asigurat de diferite acte legislative ale Uniunii. În plus, prezenta directivă ar trebui să 
prevaleze asupra unor dispoziții specifice ale altor acte legislative ale Uniunii, nu asupra 
legislației în ansamblul său.


