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Amendamentul 88
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în 
măsură să beneficieze de dimensiunea 
digitală a pieței interne și pentru a avea 
încredere în aceasta, consumatorii trebuie 
să aibă acces la modalități simple și 
necostisitoare de soluționare a litigiilor 
care decurg din vânzarea de produse sau 
din prestarea de servicii online. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul în care 
consumatorii efectuează cumpărături 
transfrontaliere.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în 
măsură să beneficieze de dimensiunea 
digitală a pieței interne și pentru a avea 
încredere în aceasta, consumatorii trebuie 
să aibă acces la modalități simple, eficace
și gratuite de soluționare a litigiilor care 
decurg din vânzarea de produse sau din 
prestarea de servicii online. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul în care 
consumatorii efectuează cumpărături 
transfrontaliere.

Or. fr

Amendamentul 89
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în 
măsură să beneficieze de dimensiunea 
digitală a pieței interne și pentru a avea 
încredere în aceasta, consumatorii trebuie 
să aibă acces la modalități simple și 
necostisitoare de soluționare a litigiilor 
care decurg din vânzarea de produse sau 

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru ca toți 
consumatorii să fie în măsură să 
beneficieze de dimensiunea digitală a pieței 
interne și pentru a avea încredere în 
aceasta, funcționarea pieții interne ar
trebui să fie guvernată de principii care 
nu sporesc inegalitățile sociale, 
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din prestarea de servicii online. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul în care 
consumatorii efectuează cumpărături 
transfrontaliere.

accentuând în paralel necesitatea de 
adaptare a politicilor Uniunii în vederea 
realizării unei piețe interne 
antropocentrice, axată pe bunăstarea 
oamenilor, și nu pe cifre. Totodată,
accesul la modalități simple și 
necostisitoare de soluționare extrajudiciară
a litigiilor care decurg din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii online 
va contribui în acest sens, sub rezerva 
condițiilor de mai sus. Acest lucru este 
deosebit de important în cazul în care 
consumatorii efectuează cumpărături 
transfrontaliere.

Or. el

Amendamentul 90
Louis Grech

Propunerea de regulament
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fragmentarea pieței unice împiedică 
eforturile în direcția stimulării 
competitivității și creșterii. De asemenea, 
disponibilitatea, calitatea și informarea 
neuniforme în ceea ce privește metodele 
simple, eficiente și cu un cost redus de 
soluționare a litigiilor rezultate din 
vânzarea de bunuri sau din furnizarea de 
servicii în cadrul Uniunii constituie o 
barieră în cadrul pieței unice care 
subminează încrederea consumatorilor și 
a comercianților în procesele de 
cumpărare și vânzare transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 91
Louis Grech
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Propunerea de regulament
Considerentul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3b) Realizarea potențialului comerțului 
online ar putea aduce o contribuție 
semnificativă la relansarea creșterii
economice în Uniune, însă acest lucru va 
necesita integrarea adecvată a platformei 
SOL și a entităților SAL, așa cum se 
subliniază în [Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
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)].

Or. en

Amendamentul 92
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți. Consumatorii sunt actorii-
cheie ai pieței interne și, prin urmare, ar 
trebui să constituie centrul tuturor 
preocupărilor în acest domeniu. 
Dimensiunea digitală a pieței interne 
devine vitală atât pentru consumatori, cât și 
pentru comercianți. Consumatorii 
utilizează din ce în ce mai mult internetul 
pentru a face cumpărături, iar comercianții 
care vând online sunt din ce în ce mai 
numeroși. Consumatorii și comercianții ar 
trebui să poată efectua cu toată încrederea 
tranzacții într-un mediu digital.

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți, iar eficacitatea politicii de 
protecție a consumatorului depinde de 
măsura în care legislația previne 
practicile și măsurile care prejudiciază 
interesele consumatorilor. Consumatorii 
sunt actorii-cheie ai pieței interne și, prin 
urmare, ar trebui să constituie centrul 
tuturor preocupărilor în acest domeniu. 
Dimensiunea digitală a pieței interne 
devine vitală atât pentru consumatori, cât și 
pentru comercianți. Consumatorii 
utilizează din ce în ce mai mult internetul 
pentru a face cumpărături, iar comercianții 
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care vând online sunt din ce în ce mai 
numeroși. Consumatorii și comercianții ar 
trebui să poată efectua cu toată încrederea 
tranzacții într-un mediu digital.

Or. el

Amendamentul 93
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți. Consumatorii sunt actorii-
cheie ai pieței interne și, prin urmare, ar 
trebui să constituie centrul tuturor 
preocupărilor în acest domeniu. 
Dimensiunea digitală a pieței interne 
devine vitală atât pentru consumatori, cât și 
pentru comercianți. Consumatorii 
utilizează din ce în ce mai mult internetul 
pentru a face cumpărături, iar comercianții 
care vând online sunt din ce în ce mai 
numeroși. Consumatorii și comercianții ar 
trebui să poată efectua cu toată încrederea 
tranzacții într-un mediu digital.

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți. Consumatorii sunt actorii-
cheie ai pieței interne și, prin urmare, ar 
trebui să constituie centrul tuturor 
preocupărilor în acest domeniu. 
Dimensiunea digitală a pieței interne 
devine vitală atât pentru consumatori, cât și 
pentru comercianți. Consumatorii 
utilizează din ce în ce mai mult internetul 
pentru a face cumpărături, iar comercianții 
care vând online sunt din ce în ce mai 
numeroși. Consumatorii și comercianții ar 
trebui să poată efectua cu toată încrederea 
tranzacții într-un mediu digital. În 
vremurile de criză în care trăim în 
prezent, măsurile care favorizează
creșterea economică, crearea de locuri de 
muncă și reactivarea consumului sunt de 
importanță fundamentală. Piața digitală 
reprezintă o mare oportunitate pentru 
îndeplinirea acestor obiective, însă, 
pentru a o valorifica, Uniunea Europeană 
trebuie să aibă capacitatea de a stabili o 
piață internă digitală completă. Pe de o 
parte, eliminarea barierelor existente și, 
pe de altă parte, sporirea încrederii 
consumatorilor sunt imperative. De 
asemenea, instituirea unui sistem online 
de soluționare a litigiilor, fiabil și eficient, 
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poate contribui într-o mare măsură la 
această sporire a încrederii 
consumatorilor din Uniune.

Or. es

Amendamentul 94
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple, eficace și gratuite de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 
rezultate în urma unei tranzacții
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

Or. fr

Amendamentul 95
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 

(6) Promovarea măsurilor pentru 
combaterea speculațiilor și posibilitatea de 
a recurge la proceduri simple și 
necostisitoare de soluționare extrajudiciară
a litigiilor pot stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
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rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

Or. el

Amendamentul 96
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 
digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor 
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.
Anumite state membre a căror legislație 
națională depășește cerințele de bază ale 
Directivei privind medierea par a fi 
obținut rezultate importante în ceea ce 
privește soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor în materie civilă și comercială. 
Rezultatele obținute arată că medierea 
poate contribui la asigurarea unei 
soluționări extrajudiciare necostisitoare și 
rapide a litigiilor prin proceduri adaptate 
la nevoile părților și care asigură
protecția consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 97
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Soluționarea online a litigiilor oferă o 
soluție extrajudiciară simplă și 
necostisitoare în cazul litigiilor care decurg 
din tranzacțiile transfrontaliere online. Cu 
toate acestea, în prezent nu există 
mecanisme care să le permită 
consumatorilor și comercianților să 
soluționeze astfel de litigii pe cale 
electronică. Această situație este în 
detrimentul consumatorilor, constituie o 
barieră în calea tranzacțiilor 
transfrontaliere online, creează condiții 
inechitabile pentru comercianți și 
împiedică astfel dezvoltarea comerțului 
electronic.

(7) Soluționarea online a litigiilor oferă o 
soluție extrajudiciară simplă, eficace și 
necostisitoare în cazul litigiilor care decurg 
din tranzacțiile transfrontaliere online. Cu 
toate acestea, în prezent nu există 
mecanisme care să le permită 
consumatorilor și comercianților să 
soluționeze astfel de litigii pe cale 
electronică. Această situație este în 
detrimentul consumatorilor, constituie o 
barieră în calea tranzacțiilor 
transfrontaliere online, creează condiții 
inechitabile pentru comercianți și 
împiedică astfel dezvoltarea comerțului 
electronic.

Or. fr

Amendamentul 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale
dintre consumatori și comercianți care 
rezultă din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii transfrontaliere
online. El nu ar trebui să se aplice în cazul 
litigiilor dintre consumatori și comercianți 
rezultate din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii online în cazul în care 
cel puțin una dintre părți nu este stabilită 
sau nu își are reședința într-un stat membru 
al Uniunii în momentul în care 
consumatorul comandă astfel de bunuri sau 

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor care privesc 
obligațiile contractuale dintre consumatori 
care își au reședința în Uniune și 
comercianți stabiliți în Uniune rezultate
din vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii online, care sunt prevăzute în
Directiva …./…. UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a 
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servicii, ori atunci când comerciantul și 
consumatorul sunt stabiliți sau își au 
reședința în același stat membru.

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)]. Aceasta ar 
trebui să includă litigiile care apar din 
vânzarea sau furnizarea de conținut 
digital în schimbul unei remunerații. Deși 
consumatorii și comercianții care 
efectuează în special tranzacții 
transfrontaliere online vor beneficia de pe 
urma unui astfel de mecanism de 
soluționare online a litigiilor, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice și 
tranzacțiilor online interne pentru a 
asigura veritabile condiții echitabile de 
concurență în domeniul comerțului 
electronic. El nu ar trebui să se aplice în 
cazul litigiilor dintre consumatori și 
comercianți rezultate din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii online 
în cazul în care cel puțin una dintre părți nu 
este stabilită sau nu își are reședința într-un 
stat membru al Uniunii în momentul în 
care consumatorul comandă astfel de 
bunuri sau servicii.

Or. en

Amendamentul 99
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale
dintre consumatori și comercianți care 
rezultă din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii transfrontaliere online. 
El nu ar trebui să se aplice în cazul litigiilor 
dintre consumatori și comercianți rezultate 
din vânzarea de bunuri sau din prestarea 
de servicii online în cazul în care cel puțin 
una dintre părți nu este stabilită sau nu își 

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor care privesc 
obligațiile contractuale dintre consumatori 
care își au reședința în Uniune și 
comercianți stabiliți în Uniune rezultate
din vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii transfrontaliere online. Aceasta ar 
trebui să includă litigiile care apar din 
vânzarea sau furnizarea de conținut 
digital în schimbul unei remunerații. El 
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are reședința într-un stat membru al 
Uniunii în momentul în care consumatorul 
comandă astfel de bunuri sau servicii, ori 
atunci când comerciantul și consumatorul 
sunt stabiliți sau își au reședința în același 
stat membru.

nu ar trebui să se aplice în cazul litigiilor 
dintre consumatori și comercianți rezultate 
din contractele de vânzare sau din 
contractele de servicii online în cazul în 
care cel puțin una dintre părți nu este 
stabilită sau nu își are reședința într-un stat 
membru al Uniunii în momentul în care 
consumatorul comandă astfel de bunuri sau 
servicii, ori atunci când comerciantul și 
consumatorul sunt stabiliți sau își au 
reședința în același stat membru.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice faptul că sunt incluse în domeniul de aplicare al regulamentului
contractele de vânzare sau de furnizare de materiale digitale în schimbul unei remunerații (de 
ex. descărcări digitale). Este de asemenea mai bine să se facă referire la obligații 
contractuale, și nu doar la vânzări.

Amendamentul 100
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale 
dintre consumatori și comercianți care 
rezultă din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii transfrontaliere online. 
El nu ar trebui să se aplice în cazul litigiilor 
dintre consumatori și comercianți rezultate 
din vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii online în cazul în care cel puțin una 
dintre părți nu este stabilită sau nu își are 
reședința într-un stat membru al Uniunii în 
momentul în care consumatorul comandă 
astfel de bunuri sau servicii, ori atunci când 
comerciantul și consumatorul sunt stabiliți 
sau își au reședința în același stat membru.

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale 
inițiate de consumatori împotriva 
comercianților care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online. El nu ar trebui să se 
aplice în cazul litigiilor inițiate de
consumatori împotriva comercianților 
rezultate din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii online în cazul în care 
cel puțin una dintre părți nu este stabilită 
sau nu își are reședința într-un stat membru 
al Uniunii în momentul în care 
consumatorul comandă astfel de bunuri sau 
servicii, ori atunci când comerciantul și 
consumatorul sunt stabiliți sau își au 
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reședința în același stat membru.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al acestui regulament ar trebui să se limiteze la reclamațiile adresate 
de consumatori împotriva comercianților și nu ar trebui să includă reclamațiile adresate de 
comercianți împotriva consumatorilor, dat fiind că elementul de bază al acestei propuneri 
este protecția consumatorilor și că comercianții au alte modalități de tratare a litigiilor 
împotriva consumatorilor.

Amendamentul 101
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale dintre 
consumatori și comercianți care rezultă din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii transfrontaliere online. El nu ar 
trebui să se aplice în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți rezultate din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii online în cazul în care cel puțin una 
dintre părți nu este stabilită sau nu își are 
reședința într-un stat membru al Uniunii în 
momentul în care consumatorul comandă 
astfel de bunuri sau servicii, ori atunci când 
comerciantul și consumatorul sunt stabiliți 
sau își au reședința în același stat membru.

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale dintre 
consumatori și comercianți care rezultă din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii transfrontaliere online. El nu ar 
trebui să se aplice în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți rezultate din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii online în cazul în care cel puțin una 
dintre părți nu este stabilită sau nu își are 
reședința într-un stat membru al Uniunii în 
momentul în care consumatorul comandă 
astfel de bunuri sau servicii, ori atunci când 
comerciantul și consumatorul sunt stabiliți 
sau își au reședința în același stat membru.
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 trebuie să se bazeze pe 
procedurile SAL existente în statele 
membre și să respecte tradițiile juridice 
ale acestora. În plus, diseminarea SAL 
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poate să se dovedească importantă în 
acele state în care există o întârziere 
considerabilă în ceea ce privește cazurile 
aflate în așteptare în instanțe, fapt care 
nu le permite cetățenilor Uniunii 
Europene să își exercite dreptul la un 
proces echitabil desfășurat într-o perioadă 
de timp rezonabilă.

Or. it

Amendamentul 102
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aplicabilitatea definiției noțiunii de consumator la contractele cu dublu scop (contractele al 
căror obiect este parțial încadrat și parțial neîncadrat în activitatea comercială a persoanei) 
generează confuzii, mai ales deoarece definiția consumatorului din articolul 4 alineatul (a) 
indică în mod clar faptul că un consumator „înseamnă orice persoană fizică care acționează 
în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau 
profesională”.
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Amendamentul 103
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți.

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii offline. 
Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice nici reclamațiilor introduse de 
comercianți împotriva consumatorilor, 
nici litigiilor între comercianți.

Or. fr

Amendamentul 104
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți.

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor dintre comercianți și nici 
reclamațiilor prezentate de comercianți 
împotriva consumatorilor.

Or. en

Justificare

Dat fiind că un număr semnificativ de organisme SAL au fost înființate pentru a rectifica 
dezechilibrul de putere dintre consumatori și comercianți, ar fi inoportun, conform Directivei 
privind SAL, să li se solicite acestor organisme să accepte litigii inițiate de societățile 
comerciale împotriva consumatorilor. Dacă Directiva privind SAL nu impune existența unui 
astfel de serviciu SAL, nu are niciun sens să se includă acest tip de litigii în Regulamentul 
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privind SOL. 

Amendamentul 105
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți.

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor inițiate de consumatori 
împotriva comercianților care rezultă din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți.

Or. en

Justificare

Consecința modificării aduse la considerentul 8 domeniului de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 106
Louis Grech

Propunerea de regulament
Considerentul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(13a) Înainte de a-și transmite litigiul 
către o entitate SAL prin intermediul 
platformei SOL, consumatorii ar trebui 
încurajați de statele membre să 
întreprindă toate eforturile pentru a 
contacta comerciantul prin intermediul 
site-ului web al acestuia, prin e-mail sau 
prin orice altă modalitate electronică, 
după cum va fi cazul, în scopul 
soluționării pe cale amiabilă a litigiului.

Or. en
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Amendamentul 107
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv, care să ofere un 
punct de intrare unic pentru consumatorii și 
comercianții care doresc o soluționare pe 
cale extrajudiciară a litigiilor rezultate 
dintr-o tranzacție comercială electronică 
transfrontalieră. Ea ar trebui să le permită 
consumatorilor și comercianților să 
depună reclamații prin completarea unui 
formular electronic de reclamație 
disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii și să transmită reclamațiile unei 
entități de soluționare alternativă a litigiilor 
(„SAL”) competente pentru tratarea 
litigiului în cauză. Platforma ar trebui să le 
ofere entităților SAL și părților 
posibilitatea de a efectua, prin intermediul 
său, procedura de soluționare a litigiilor.

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv specific, care să 
ofere un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc o 
soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor 
rezultate dintr-o tranzacție comercială 
electronică transfrontalieră. Această 
platformă ar trebui să furnizeze informații 
generale privind soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor contractuale 
care apar între consumatori și 
comercianți în urma vânzării de bunuri 
sau a prestării de servicii online. Ea ar 
trebui să le permită consumatorilor să 
depună reclamații prin completarea unui 
formular electronic de reclamație 
disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii și să îi informeze cu privire la 
posibilitatea de a solicita ajutorul
moderatorilor, dacă este necesar, pentru a 
completa în mod corect acest formular. 
Platforma ar trebui să transmită 
reclamațiile unei entități de soluționare 
alternativă a litigiilor („SAL”) competente 
pentru tratarea litigiului în cauză. 
Platforma ar trebui să le ofere entităților 
SAL și părților posibilitatea de a efectua, 
prin intermediul său, procedura de 
soluționare a litigiilor.

Or. fr
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Amendamentul 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv, care să ofere un 
punct de intrare unic pentru consumatorii și 
comercianții care doresc o soluționare pe 
cale extrajudiciară a litigiilor rezultate 
dintr-o tranzacție comercială electronică
transfrontalieră. Ea ar trebui să le permită 
consumatorilor și comercianților să depună 
reclamații prin completarea unui formular 
electronic de reclamație disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii și să transmită 
reclamațiile unei entități de soluționare 
alternativă a litigiilor („SAL”) competente 
pentru tratarea litigiului în cauză. 
Platforma ar trebui să le ofere entităților
SAL și părților posibilitatea de a efectua, 
prin intermediul său, procedura de 
soluționare a litigiilor.

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv, care să ofere un 
punct de intrare unic pentru consumatorii și 
comercianții care doresc o soluționare pe 
cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din 
tranzacții comerciale electronice. 
Platforma ar trebui să le permită 
consumatorilor și comercianților să depună 
reclamații prin completarea unui formular 
electronic de reclamație disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii și să transmită 
reclamațiile unei entități de soluționare 
alternativă a litigiilor („SAL”) competente 
pentru tratarea litigiului în cauză. 
Platforma SOL ar trebui să fie 
interfuncțională cu entitățile SAL 
existente, care își desfășoară activitatea 
online. Formularul de reclamație ar 
trebui să conțină numai informațiile 
necesare pentru identificarea entității sau 
entităților SAL care au competența de a 
soluționa un litigiu.

Or. en

Amendamentul 109
Louis Grech

Propunerea de regulament
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
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litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv, care să ofere un 
punct de intrare unic pentru consumatorii și 
comercianții care doresc o soluționare pe 
cale extrajudiciară a litigiilor rezultate 
dintr-o tranzacție comercială electronică 
transfrontalieră. Ea ar trebui să le permită 
consumatorilor și comercianților să depună 
reclamații prin completarea unui formular 
electronic de reclamație disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii și să transmită 
reclamațiile unei entități de soluționare 
alternativă a litigiilor („SAL”) competente 
pentru tratarea litigiului în cauză. 
Platforma ar trebui să le ofere entităților 
SAL și părților posibilitatea de a efectua, 
prin intermediul său, procedura de 
soluționare a litigiilor.

litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Comisia ar trebuie să aibă 
responsabilitatea creării și întreținerii 
platformei SOL. Platforma SOL ar trebui 
să ia forma unui site internet interactiv, 
care să ofere un punct de intrare unic 
pentru consumatorii și comercianții care 
doresc o soluționare pe cale extrajudiciară 
a litigiilor rezultate dintr-o tranzacție 
comercială electronică. Ea ar trebui să le 
permită consumatorilor și comercianților să 
depună reclamații prin completarea unui 
formular electronic de reclamație 
disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii și să transmită reclamațiile unei 
entități de soluționare alternativă a litigiilor 
(„SAL”) competente pentru tratarea 
litigiului în cauză. Platforma ar trebui să le 
ofere entităților SAL și părților 
posibilitatea de a efectua, prin intermediul 
său, procedura de soluționare a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Considerentul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(14a) Platforma ar trebui să ofere, în mod 
gratuit, un instrument electronic de 
gestionare a cazului care să le permită 
părților și entității SAL să desfășoare 
online, prin intermediul platformei, 
procedura de soluționare a litigiului. 
Entitățile SAL ar trebui să o poată utiliza 
și să o poată adapta la procedurile proprii. 
Instrumentul ar trebui să le permită 
părților și entităților SAL să încarce 
declarații și probe pertinente. În 
conformitate cu procedura SAL aplicată 
de entitatea SAL competentă, 
instrumentul ar trebui să stabilească 



AM\903360RO.doc 19/99 PE489.696v01-00

RO

automat termene pentru părți, de exemplu 
pentru înaintarea cererilor. Ar trebui, de 
asemenea, să ofere, în cadrul platformei 
SOL, un site internet cu acces limitat,
care să poată fi accesat de către părți, de 
către entitatea SAL și, dacă este necesar, 
de către consilierii pentru protecția 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 111
Louis Grech

Propunerea de regulament
Considerentul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(14a) Platforma SOL ar trebui să ofere un 
singur punct de acces pentru soluționarea 
pe cale extrajudiciară a litigiilor online 
prin intermediul entităților SAL care 
doresc soluționarea pe cale extrajudiciară 
a unui litigiu, care sunt înființate în mod 
durabil, care respectă criteriile de calitate 
prevăzute în capitolul II din [Oficiul 
pentru Publicații va introduce numărul 
Directivei 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)] și care au 
fost notificate Comisiei în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (2) din [Oficiul 
pentru Publicații va introduce numărul 
Directivei 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)].



PE489.696v01-00 20/99 AM\903360RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunerea de regulament
Considerentul 14b (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(14b) Comisia ar trebui să asigure 
aspectele tehnice pentru funcționarea 
platformei, inclusiv funcțiile de traducere. 
Instrumentul ar trebui să le ofere părților 
și entității SAL o funcționalitate de 
traducere electronică. Această 
funcționalitate ar trebui să asigure 
traducerile necesare și va fi sprijinită de 
traducători. De asemenea, Comisia ar 
trebui să ofere, în cadrul platformei SOL, 
informații adresate consumatorilor 
privind posibilitatea de a solicita asistență 
din partea consilierilor pentru protecția 
consumatorilor. Totuși, consumatorii ar 
trebui să fie încurajați să contacteze mai 
întâi comerciantul și să urmărească astfel 
soluționarea pe cale amiabilă a litigiului 
înainte de a introduce o reclamație pe 
platforma SOL.

Or. en

Amendamentul 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Considerentul 14c (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(14c) Platforma SOL ar trebui să poată fi 
accesată numai prin intermediul site-ului 
tematic al portalului „Europa ta”, 
deoarece acest portal este un punct unic 
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de acces, care există deja, atât pentru 
consumatori, cât și pentru comercianții 
care doresc ajutor sau informații 
privitoare la drepturile lor, așa cum sunt 
acestea prevăzute în legislația UE. 
Platforma SOL ar trebui evidențiată pe 
portalul „Europa ta”.

Or. en

Amendamentul 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendamentul

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile norme în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor norme comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor.

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile norme în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor norme comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor și 
care să nu necesite prezența fizică a 
părților sau a reprezentanților acestora în 
fața entității SAL. Cu toate acestea, 
părțile pot decide că prezența fizică este 
necesară.

Or. en

Amendamentul 115
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendamentul

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile norme în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor norme comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea.
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor.

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile norme în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor norme comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea.

Or. en

Justificare

Această platformă SOL nu soluționează ea însăși litigiile, ci se bazează pe entitățile SAL 
existente. Litigiile ar trebui, așadar, soluționate în conformitate cu cerințele Directivei
privind SAL, procedurile pentru litigiile privind achizițiile transfrontaliere online neputând fi 
soluționate mai rapid decât alte litigii.

Amendamentul 116
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile reguli în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile reguli în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
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prezentul regulament vizează stabilirea 
unor reguli comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor.

prezentul regulament vizează stabilirea 
unor reguli comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor, 
fără a fi necesară prezența fizică a 
părților în fața entității SOL, cu excepția 
cazului în care părțile decid în mod expres 
contrariul.

Or. fr

Amendamentul 117
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile reguli în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor reguli comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor.

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă. 
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile reguli în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor reguli comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea. 
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor, 
fără a fi necesară prezența fizică a 
părților sau a reprezentanților lor în fața
entității SAL. Totuși, părțile pot decide că 
prezența lor fizică este necesară. 

Or. el

Amendamentul 118
Louis Grech
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Propunerea de regulament
Considerentul 15a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(15a) Părțile ar trebui să aibă posibilitatea 
de a accesa platforma SOL creată prin 
prezentul regulament în mod gratuit și 
fără a fi necesară prezența lor fizică
pentru desfășurarea procedurii. Cu toate
acestea, ambele părți pot decide că 
prezența lor fizică este necesară.

Or. en

Amendamentul 119
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Considerentul 18

Text propus de Comisie Amendamentul

(18) O rețea de moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor ar trebui să 
acorde sprijin pentru soluționarea 
litigiilor referitoare la reclamațiile depuse 
prin intermediul platformei SOL. Această 
rețea ar trebui să fie compusă din puncte 
de contact SOL în statele membre care să 
dispună de moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor.

(18) Ar trebui create puncte de contact 
SOL pentru a acorda sprijin
consumatorilor care doresc să își 
soluționeze litigiul împotriva unui 
comerciant prin intermediul platformei 
SOL. Punctele de contact SOL ar trebui să 
ofere asistență în ceea ce privește
transmiterea reclamației și să ofere
informații generale privitoare la 
procedurile de soluționare online a 
litigiilor. Punctele de contact SOL nu ar 
trebui să fie obligate să traducă vreun 
document și nici să soluționeze direct 
litigiile.

Or. en

Justificare

Este redundant să se specifice punctele de contact SOL și moderatorii SOL. Ar fi mai bine să 
se traseze funcțiile punctelor de contact SOL și să rămână la latitudinea statelor membre 
decizia privitoare la îndeplinirea în cel mai bun mod a acestor funcții. Ar fi de asemenea util 
să se clarifice tipul de asistență care trebuie furnizată.
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Amendamentul 120
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O rețea de moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor ar trebui să 
acorde sprijin pentru soluționarea litigiilor
referitoare la reclamațiile depuse prin 
intermediul platformei SOL. Această rețea 
ar trebui să fie compusă din puncte de 
contact SOL în statele membre care să 
dispună de moderatori pentru soluționarea 
online a litigiilor.

(18) O rețea de moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor ar trebui să 
acorde sprijin părților care doresc să 
soluționeze litigii referitoare la reclamațiile 
depuse prin intermediul platformei SOL. 
Această rețea ar trebui să fie compusă din 
puncte de contact SOL în statele membre 
care să dispună de moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor. Moderatorii 
ar trebui în special să sprijine 
consumatorii care le solicită completarea 
în mod corect a formularelor electronice 
de reclamație și ar trebui să ofere părților 
solicitante informații generale privind 
dispozițiile principale aplicabile în 
materie de drepturi ale consumatorilor.

Or. fr

Amendamentul 121
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Dreptul la o cale de atac eficientă și la 
un proces echitabil sunt drepturi 
fundamentale garantate prin articolul 47 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Procedurile de 
soluționare online a litigiilor nu pot fi 
concepute pentru a înlocui procedurile 
judiciare și nu ar trebui să-i priveze pe 
consumatori sau pe comercianți de dreptul 

(19) Dreptul la o cale de atac eficientă și la 
un proces echitabil sunt drepturi 
fundamentale garantate prin articolul 47 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Procedurile de 
soluționare online a litigiilor nu pot fi 
concepute pentru a înlocui procedurile 
judiciare și nu ar trebui să-i priveze pe 
consumatori sau pe comercianți de dreptul 
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lor de a solicita despăgubiri în fața 
instanțelor judecătorești. Prin urmare, nicio 
dispoziție din prezentul regulament nu ar 
trebui să împiedice părțile să își exercite 
dreptul de acces la sistemul judiciar.

lor de a solicita despăgubiri în fața 
instanțelor judecătorești. Prin urmare, nicio 
dispoziție din prezentul regulament nu ar 
trebui să împiedice părțile să își exercite 
dreptul de acces la sistemul judiciar. La 
punerea în aplicare a directivei, statele 
membre ar trebui să prevadă instrumente,
precum condiția admisibilității, 
reglementate prin hotărâri ale Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, precum și o 
perioadă de tranziție de minimum cinci 
ani de la intrarea acesteia în vigoare, 
pentru a asigura aplicarea efectivă a 
principiilor sale și pentru a promova 
cultura medierii, asigurându-se faptul că 
ambele părți la litigiu au cel puțin 
obligația respectării sale. Ar fi de dorit ca
SAL să devină obligatorie în acele state 
membre în care, conform OCDE, sistemul 
juridic prejudiciază dreptul reclamanților 
la un proces echitabil desfășurat într-o 
perioadă de timp rezonabilă.

Or. it

Amendamentul 122
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Persoanele vizate ar trebui să fie 
informate cu privire la prelucrarea datelor 
lor cu caracter personal în cadrul 
platformei SOL, precum și cu privire la 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă, printr-o declarație 
de confidențialitate completă, care va fi 
pusă la dispoziția publicului de către 
Comisie și care va explica, într-un limbaj 
simplu și clar, operațiunile de prelucrare 
efectuate sub responsabilitatea diferiților 
actori din cadrul platformei, în 
conformitate cu articolele 11 și 12 din 

(21) Persoanele vizate ar trebui să fie 
informate și să își exprime acordul cu 
privire la prelucrarea datelor lor cu caracter 
personal în cadrul platformei SOL, precum 
și cu privire la drepturile lor în ceea ce 
privește prelucrarea respectivă, printr-o 
declarație de confidențialitate completă, 
care va fi pusă la dispoziția publicului de 
către Comisie și care va explica, într-un 
limbaj simplu și clar, operațiunile de 
prelucrare efectuate sub responsabilitatea 
diferiților actori din cadrul platformei, în 
conformitate cu articolele 11 și 12 din 
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Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 
legislația națională adoptată în temeiul 
articolelor 10 și 11 din Directiva 95/46/CE.

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 
legislația națională adoptată în temeiul 
articolelor 10 și 11 din Directiva 95/46/CE.

Or. el

Amendamentul 123
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendamentul

(22) Comercianții ar trebui să le comunice 
consumatorilor, pe site-urile lor de 
internet, informații cu privire la platforma
SOL și să le furnizeze un link către pagina 
principală a acesteia. Ei ar trebui, de 
asemenea, să furnizeze aceste informații în 
cazul în care un consumator înaintează o 
reclamație către un comerciant, către un 
sistem de tratare a reclamațiilor 
consumatorilor gestionat de comerciant sau 
către un mediator din cadrul întreprinderii. 
Această obligație ar trebui să se aplice fără 
a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 
alineatele (1)-(3) din Directiva …/…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul de referință] privind informarea 
consumatorilor de către comercianți cu 
privire la procedurile SAL la care 
respectivii comercianți sunt supuși și la 
angajamentul pe care aceștia din urmă și-l 
iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care le 
au cu consumatorii. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor18 . Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 

(22) Comercianții care se angajează în 
activități de vânzare transfrontalieră 
online, care sunt obligați să recurgă la o 
entitate SAL conform legislației naționale 
sau care se angajează să recurgă la o 
entitate ADR sau la entități ADR ar trebui 
să informeze pe site-ul lor web 
consumatorii cu privire la existența 
platformei SOL și să le furnizeze un link 
către pagina principală a acesteia. Ei ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze aceste 
informații în cazul în care un consumator 
înaintează o reclamație către un 
comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii. Această obligație ar 
trebui să se aplice fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului 10 alineatele (1)-(3) 
din Directiva …/…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul de 
referință] privind informarea 
consumatorilor de către comercianți cu 
privire la procedurile SAL la care 
respectivii comercianți sunt supuși și la 
angajamentul pe care aceștia din urmă și-l 
iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care le 
au cu consumatorii. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
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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.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor18. 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.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar fi induși în eroare dacă o întreprindere care nu dorește să utilizeze SAL ar 
furniza informații despre platforma SOL. Cerința ar trebui, de asemenea, să se limiteze la 
comercianții care efectuează vânzări transfrontaliere.

Amendamentul 124
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comercianții ar trebui să le comunice 
consumatorilor, pe site-urile lor de internet, 
informații cu privire la platforma SOL și să 
le furnizeze un link către pagina sa 
principală. Ei ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze aceste informații în cazul în care 
un consumator înaintează o reclamație 
către un comerciant, către un sistem de 
tratare a reclamațiilor consumatorilor 
gestionat de comerciant sau către un 
mediator din cadrul întreprinderii. Această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 10 
alineatele (1)-(3) din Directiva …/…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 

(22) Comercianții ar trebui să le comunice 
consumatorilor, pe site-urile lor de internet, 
informații cu privire la platforma SOL și să 
le furnizeze un link către pagina sa 
principală. Ei ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze aceste informații în cazul în care 
un consumator înaintează o reclamație 
către un comerciant, către un sistem de 
tratare a reclamațiilor consumatorilor 
gestionat de comerciant sau către un 
mediator din cadrul întreprinderii. Această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 10 
alineatele (1)-(3) din Directiva …/…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
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numărul de referință] privind informarea 
consumatorilor de către comercianți cu 
privire la procedurile SAL la care 
respectivii comercianți sunt supuși și la 
angajamentul pe care aceștia din urmă și-l 
iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care le 
au cu consumatorii. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
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-l informeze pe consumator cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și de 
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.

numărul de referință] privind informarea 
consumatorilor de către comercianți cu 
privire la procedurile SAL la care 
respectivii comercianți sunt supuși și la 
angajamentul pe care aceștia din urmă și-l 
iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care le 
au cu consumatorii. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
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-l informeze pe consumator cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și de 
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. Statele membre ar 
trebui să prevadă sancțiuni pentru orice 
parte sau părți care, în scopuri personale 
și fără niciun motiv obiectiv justificat, 
refuză să accepte procedura, obligându-i
astfel pe consumatori să renunțe la 
depunerea reclamațiilor sau să se 
confrunte cu costuri substanțiale care ar 
putea foarte simplu să fie suportate de 
furnizor, creând astfel un dezechilibru 
evident. 

Or. it

Amendamentul 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Considerentul 23
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Text propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a completa sau a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce privește tipul 
de informații pe care un reclamant trebuie 
să le ofere în formularul electronic de 
reclamație disponibil pe platforma SOL.
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(23) Pentru a completa sau modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
funcțiile platformei SOL, modalitățile de 
cooperare dintre consilierii pentru 
protecția consumatorului și tipul de 
informații pe care reclamantul trebuie să le 
furnizeze în formularul electronic de 
reclamație disponibil pe platforma SOL,
precum și modul de utilizare a
respectivului formular electronic de 
reclamație. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 
ar trebui să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 126
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
care să faciliteze soluționarea imparțială, 
transparentă, eficace și echitabilă, pe cale 
extrajudiciară, a litigiilor online dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
online care să faciliteze soluționarea 
imparțială, transparentă, eficace și 
echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor 
online dintre consumatori și comercianți.
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Or. fr

Amendamentul 127
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
care să faciliteze soluționarea imparțială, 
transparentă, eficace și echitabilă, pe cale 
extrajudiciară, a litigiilor online dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
gratuite pentru consumatori care să 
faciliteze soluționarea imparțială, 
transparentă, eficace și echitabilă, pe cale 
extrajudiciară, a litigiilor online dintre 
consumatori și comercianți.

Or. el

Amendamentul 128
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
care să faciliteze soluționarea imparțială, 
transparentă, eficace și echitabilă, pe cale 
extrajudiciară, a litigiilor online dintre 
consumatori și comercianți.

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
care să faciliteze soluționarea 
independentă, imparțială, transparentă, 
eficace și echitabilă, pe cale extrajudiciară, 
a litigiilor online dintre consumatori și 
comercianți.

Or. en
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Amendamentul 129
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, prin intervenția unei entități 
de soluționare alternativă a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, înaintate unei entități de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și care
presupune utilizarea unei platforme 
europene de soluționare online a litigiilor.

Or. fr

Amendamentul 130
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, prin intervenția unei entități 
de soluționare alternativă a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, prin intervenția unei entități 
de soluționare alternativă a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 
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Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Prezentul regulament nu se aplică
litigiilor înaintate de un comerciant 
împotriva unui consumator.

Or. en

Justificare

Dat fiind că un număr semnificativ de entități SAL au fost înființate pentru a corecta 
dezechilibrul de putere dintre consumatori și comercianți, ar fi inoportun, conform Directivei 
privind SAL, să li se solicite acestor organisme să accepte litigii inițiate de societățile
comerciale împotriva consumatorilor. Dacă Directiva privind SAL nu impune existența unei 
astfel de entități SAL, nu are niciun sens să se includă aceste litigii în Regulamentul privind 
SOL. 

Amendamentul 131
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, prin intervenția unei entități 
de soluționare alternativă a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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 

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale inițiate de consumatori 
împotriva comercianților care rezultă din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii transfrontaliere online între 
consumatori și comercianți, prin intervenția 
unei entități de soluționare alternativă a 
litigiilor în conformitate cu Directiva 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a 
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SAL în materie de consum)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al acestui regulament ar trebui să se limiteze la reclamațiile adresate 
de consumatori împotriva comercianților și nu ar trebui să includă reclamațiile adresate de 
comercianți împotriva consumatorilor, dat fiind că elementul de bază al acestei propuneri 
este protecția consumatorilor și că comercianții au alte modalități de tratare a litigiilor 
împotriva consumatorilor.

Amendamentul 132
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere online între consumatori și 
comercianți, prin intervenția unei entități 
de soluționare alternativă a litigiilor în 
conformitate cu Directiva [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii online 
între consumatori și comercianți, prin 
intervenția unei entități de soluționare 
alternativă a litigiilor care este înființată în 
mod durabil, care respectă criteriile de 
calitate prevăzute în capitolul II din
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei 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)], care a fost 
notificată Comisiei în conformitate cu
articolul 17 alineatul (2) din [Oficiul 
pentru Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind soluționarea alternativă 
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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)] și presupune utilizarea unei 
platforme europene de soluționare online a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 133
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) „vânzare de bunuri sau prestare de 
servicii online” înseamnă o tranzacție de 
vânzare de bunuri sau de prestare de 
servicii în cazul în care comerciantul sau 
intermediarul său propune, prin intermediul 
unui site internet ori prin alte mijloace 
electronice, bunuri sau servicii pe care 
consumatorul le comandă pe respectivul 
site internet sau prin alte mijloace 
electronice;

(c) „vânzare de bunuri sau prestare de 
servicii online” înseamnă o tranzacție de 
vânzare de bunuri sau de prestare de 
servicii care este prevăzută în Directiva 
.../... UE [Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
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)] în cazul în 
care comerciantul sau intermediarul său 
propune, prin intermediul unui site internet 
ori prin alte mijloace electronice, bunuri 
sau servicii pe care consumatorul le 
comandă pe respectivul site internet sau 
prin alte mijloace electronice.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice faptul că prezentul regulament acoperă numai contractele 
transfrontaliere care sunt prevăzute și în Directiva privind SAL.
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Amendamentul 134
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(g) „procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare 
„procedură SAL”) înseamnă o procedură 
de soluționare a unui litigiu pe cale 
extrajudiciară, prin intervenția unei entități 
de soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție ori reunește părțile cu 
scopul de a facilita o soluție amiabilă;

(g) „procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare 
„procedură SAL”) înseamnă o procedură 
de soluționare a unui litigiu pe cale 
extrajudiciară, prin intervenția unei entități 
SAL care propune sau impune o soluție ori 
reunește părțile cu scopul de a facilita o 
soluție amiabilă, astfel cum este prevăzut 
la articolul 2 din Directiva [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei 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)] și care este 
derulată de către o entitate SAL;

Or. en

Justificare

Existența unor definiții diferite ale SAL în cele două instrumente juridice diferite ar putea 
genera confuzii. Regulamentul privind SOL ar trebui mai degrabă să utilizeze aceeași 
definiție ca cea din Directiva privind SAL.

Amendamentul 135
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(g) „procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare 
„procedură SAL”) înseamnă o procedură 

(g) „procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare 
„procedură SAL”) înseamnă o procedură, 
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de soluționare a unui litigiu pe cale 
extrajudiciară, prin intervenția unei entități 
de soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție ori reunește părțile cu 
scopul de a facilita o soluție amiabilă;

conform articolului 2 alineatul (1) din 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei 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)], de
soluționare pe cale extrajudiciară a 
litigiilor contractuale interne și 
transfrontaliere prin intervenția unei 
entități de soluționare a litigiilor care 
propune sau impune o soluție ori reunește 
părțile cu scopul de a facilita o soluție 
amiabilă și care respectă criteriile de 
calitate prevăzute în capitolul II al 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei 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)];
procedurile înaintate entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate de 
către comerciant sau primesc orice formă 
de remunerație de la acesta, negocierile 
directe între consumator și comerciant, cu 
sau fără reprezentare, și eforturile unui
judecător de a soluționa un litigiu pe 
parcursul unei proceduri judiciare care 
vizează litigiul în cauză nu sunt 
considerate proceduri SAL;

Or. en

Amendamentul 136
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g – paragraful 1
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Text propus de Comisie Amendamentul

Procedurile supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, procedurile 
supuse sistemelor de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionate 
de comerciant, negocierile directe între 
consumator și comerciant, cu sau fără 
reprezentare și încercările efectuate de un 
judecător pentru a soluționa un litigiu pe 
parcursul procedurii judiciare referitoare 
la respectivul litigiu nu sunt considerate 
proceduri SAL;

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendamentul

Procedurile supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, procedurile
supuse sistemelor de tratare a reclamațiilor 
consumatorilor gestionate de comerciant, 
negocierile directe între consumator și 
comerciant, cu sau fără reprezentare și 
încercările efectuate de un judecător pentru 
a soluționa un litigiu pe parcursul 
procedurii judiciare referitoare la 
respectivul litigiu nu sunt considerate 
proceduri SAL;

Procedurile supuse sistemelor de tratare a 
reclamațiilor consumatorului gestionate de 
comerciant, negocierile directe între 
consumator și comerciant, cu sau fără 
reprezentare și încercările efectuate de un 
judecător pentru a soluționa un litigiu pe 
parcursul procedurii judiciare referitoare la 
respectivul litigiu nu sunt considerate 
proceduri SAL.

Or. en
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Justificare

Medierea asigurată de comercianți și medierea „internă” nu ar trebui excluse, deoarece 
reprezintă o componentă importantă a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor. 
Recomandarea 98/257/CE nu a exclus acest tip de mediere, dacă sunt îndeplinite anumite 
condiții. Medierea „internă” poate aduce o reală valoare adăugată soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor, deoarece asigură cunoștințele tehnice/empirice și permite 
dezvoltarea unei medieri de proximitate, importantă pentru părți.

Amendamentul 138
Philippe Juvin

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

Procedurile supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nu sunt 
considerate proceduri SAL cu excepția 
cazului în care aceste entități respectă 
cerințele generale prevăzute în capitolul 
II articolul 17 și dacă următoarele 
condiții suplimentare sunt îndeplinite:
- persoanele fizice însărcinate cu 
soluționarea litigiilor sunt independente 
din punct de vedere ierarhic de 
comerciant și nu sunt obligate să execute
instrucțiunile acestuia;
- remunerația persoanelor fizice 
însărcinate cu soluționarea litigiilor nu 
depinde de rezultatul procedurii de 
soluționare a litigiilor;
- persoanele fizice însărcinate cu 
soluționarea litigiilor nu trebuie să fi 
lucrat pentru comerciantul respectiv pe 
durata ultimilor trei ani înainte de 
preluarea acestei funcții;
- entitatea însărcinată cu soluționarea 
litigiilor este supusă unei evaluări anuale 
efectuate de către autoritatea competentă 
din statul membru în care este 
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înregistrată, în ceea ce privește
conformitatea cu principiile prevăzute în 
această directivă;

Or. en

Justificare

Medierea asigurată de comercianți și medierea „internă” nu ar trebui excluse, deoarece 
reprezintă o componentă importantă a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor. 
Recomandarea 98/257/CE nu a exclus acest tip de mediere, dacă sunt îndeplinite anumite 
condiții. Medierea „internă” poate aduce o reală valoare adăugată soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor, deoarece asigură cunoștințele tehnice/empirice și permite 
dezvoltarea unei medieri de proximitate, importantă pentru părți.

Amendamentul 139
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera h

Text propus de Comisie Amendamentul

(h) „entitate de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare „entitate 
SAL”) înseamnă o entitate prevăzută la
articolul 4 litera (e) din Directiva [Oficiul 
pentru publicații va introduce numărul 
Directivei 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)] care a fost comunicată Comisiei 
în conformitate cu articolul 17 alineatul 
(2) din respectiva directivă;

(h) „entitate de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare „entitate 
SAL”) înseamnă o entitate desemnată în 
conformitate cu articolul 17 alineatul 2
din Directiva [Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 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)].

Or. en

Justificare

Este mai oportun să se definească o entitate SAL în conformitate cu cele prevăzute la 
articolul 17 alineatul 2 din Directiva privind SAL, și nu în conformitate cu articolul 4 litera 
(e) din Directiva privind SAL, deoarece persoanele care asigură SAL ar trebui considerate
entități SAL numai dacă o autoritate competentă consideră că acestea îndeplinesc 
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standardele de calitate prevăzute în acest sens. 

Amendamentul 140
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera i

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) „parte reclamantă” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul care a 
depus o reclamație prin intermediul 
platformei europene de soluționare online 
a litigiilor;

eliminat

Or. en

Justificare

Dat fiind că un număr semnificativ de entități SAL au fost înființate pentru a corecta 
dezechilibrul de putere dintre consumatori și comercianți, ar fi inoportun, conform Directivei 
privind SAL, să li se solicite acestor organisme să accepte litigii inițiate de societățile 
comerciale împotriva consumatorilor. Dacă Directiva privind SAL nu impune existența unei 
astfel de entități SAL, nu are niciun sens să se includă aceste litigii în Regulamentul privind 
SOL. Reclamantul ar trebui să fie întotdeauna consumatorul, iar reclamatul ar trebui să fie 
comerciantul.

Amendamentul 141
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „parte reclamantă” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul care a 
depus o reclamație prin intermediul 
platformei europene de soluționare online a 
litigiilor;

(i) „parte reclamantă” înseamnă 
consumatorul care a depus o reclamație 
prin intermediul platformei europene de 
soluționare online a litigiilor;

Or. fr



PE489.696v01-00 42/99 AM\903360RO.doc

RO

Amendamentul 142
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera j

Text propus de Comisie Amendamentul

(j) „parte reclamată” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul împotriva 
căruia a fost depusă o reclamație prin 
intermediul platformei europene de 
soluționare online a litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „parte reclamată” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul împotriva 
căruia a fost depusă o reclamație prin 
intermediul platformei europene de 
soluționare online a litigiilor;

(j) „parte reclamată” înseamnă 
comerciantul împotriva căruia a fost 
depusă o reclamație prin intermediul 
platformei europene de soluționare online a 
litigiilor;

Or. fr

Amendamentul 144
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie o platformă europeană 
de soluționare online a litigiilor (denumită 

(1) Comisia instituie o platformă europeană 
de soluționare online a litigiilor (denumită 



AM\903360RO.doc 43/99 PE489.696v01-00

RO

în continuare „platforma SOL”). în continuare „platforma SOL”) pe un site 
internet dedicat.

Or. fr

Amendamentul 145
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie o platformă europeană 
de soluționare online a litigiilor (denumită 
în continuare „platforma SOL”).

(1) Comisia instituie o platformă europeană 
de soluționare online a litigiilor (denumită 
în continuare „platforma SOL”) și include
link-uri evidențiate către platformă pe 
portalul „Europa ta” și pe alte site-uri 
web ale Comisiei care pun la dispoziție 
informații pentru consumatori, precum 
site-ul web ECC Net.

Or. en

Amendamentul 146
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma SOL este un site internet 
interactiv, gratuit și disponibil online în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. Platforma 
SOL este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc o 
soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(2) Platforma SOL este un site internet 
interactiv, gratuit și disponibil online în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. Platforma 
SOL este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii care caută informații privind 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor 
contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii online 
și/sau care doresc o soluționare pe cale 
extrajudiciară a litigiilor incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
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regulament.

Or. fr

Amendamentul 147
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma SOL este un site internet 
interactiv, gratuit și disponibil online în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. Platforma 
SOL este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc o 
soluționare pe cale extrajudiciară a 
litigiilor incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.

(2) Platforma SOL este un site internet 
interactiv, gratuit și disponibil online în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. Platforma 
SOL este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc să 
inițieze litigii în fața entităților SAL 
notificate Comisiei Europene în 
conformitate cu [Oficiul pentru Publicații 
va introduce numărul Directivei 
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)]. 

Or. en

Amendamentul 148
Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Platforma SOL pune la dispoziție 
informații privind soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor contractuale 
dintre consumatori și comercianți care 
rezultă din vânzarea bunuri sau din 
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prestarea de servicii online.

Or. fr

Amendamentul 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a informa comerciantul despre 
reclamația depusă împotriva sa;

Or. en

Amendamentul 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) de a le propune părților, pe baza 
informațiilor cuprinse în formularul 
electronic de reclamație, una sau mai multe 
entități SAL competente și de a le 
comunica informații referitoare la tarifele
lor, dacă este cazul, la limba sau la limbile 
în care se va desfășura procedura și la 
durata aproximativă a procedurilor sau de 
a informa partea reclamantă că, pe baza 
informațiilor transmise, nu a putut fi 
identificată nicio entitate SAL 
competentă;

(b) de a identifica, pe baza informațiilor 
cuprinse în formularul electronic de 
reclamație, una sau mai multe entități SAL 
care sunt competente să trateze litigiul și 
de a le comunica părților informații 
referitoare la costurile pe care le 
presupune procedura în cauză, dacă este 
cazul, la normele procedurale referitoare 
la praguri și termene, dacă acestea există, 
la limba sau la limbile în care se va 
desfășura procedura, la durata medie a 
procedurii și la caracterul obligatoriu sau
neobligatoriu al rezultatului procedurii;

Or. en
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Amendamentul 151
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) de a informa comerciantul cu privire 
la reclamația formulată împotriva sa;

Or. el

Amendamentul 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care nu poate fi 
identificată nicio entitate SAL 
competentă, de a informa partea 
reclamantă că, pe baza informațiilor 
înaintate, nu a putut fi identificată nicio 
entitate SAL competentă;

Or. en

Amendamentul 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(bb) de a invita reclamatul, dacă acesta 
este un comerciant, să declare dacă este 
obligat sau dacă s-a angajat să recurgă la 
o anumită entitate SAL pentru 
soluționarea litigiilor prevăzute în acest 
regulament;
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Or. en

Amendamentul 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(bc) de a invita părțile să convină asupra 
entității SAL competente la care trebuie 
să recurgă în vederea soluționării 
litigiului sau, în cazul în care au fost 
identificate mai multe entități SAL, 
asupra uneia dintre entitățile SAL 
competente identificate;

Or. en

Amendamentul 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) de a transmite reclamațiile entității SAL 
la care părțile au convenit să recurgă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite părților și entității SAL să (d) de a oferi, în mod gratuit, un 
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efectueze online procedura de soluționare a 
litigiilor;

instrument electronic de gestionare a 
cazului care să le permită părților și 
entității SAL să efectueze online, prin 
intermediul platformei, procedura de 
soluționare a litigiilor;

Or. en

Amendamentul 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a pune la dispoziția părților și a 
entității SAL o funcționalitate de 
traducere electronică;

Or. en

Amendamentul 158
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f

Text propus de Comisie Amendamentul

(f) de a furniza un sistem de feedback care 
să le permită părților să își exprime 
punctele de vedere cu privire la 
funcționarea platformei SOL și la entitatea 
SAL care a tratat litigiul lor;

(f) de a furniza un sistem de feedback care 
să le permită părților să își exprime 
punctele de vedere cu privire la 
funcționarea platformei SOL și la entitatea 
SAL care a tratat litigiul lor și, ulterior, de 
a face ca acest feedback să devină 
accesibil pentru a le oferi asistență și altor 
părți în vederea alegerii unei entități SAL 
pentru litigiul lor;

Or. en
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Amendamentul 159
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a oferi gratuit un instrument 
electronic de administrare a cazurilor, 
care permite părților și entității SAL să 
desfășoare procedura de soluționare a 
litigiilor în mod electronic prin 
intermediul platformei;

Or. el

Amendamentul 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera g

Text propus de Comisie Amendamentul

(g) de a publica informații cu privire la 
entitățile SAL notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și care 
tratează litigiile incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament;

(g) de a publica informații cu privire la 
entitățile SAL notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și care 
tratează litigiile incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Aceste 
informații ar trebui puse la dispoziție într-
un mod clar și neechivoc, ar trebui să fie 
ușor accesibile prin mijloace electronice și 
ar trebui să fie actualizate permanent.

Or. en



PE489.696v01-00 50/99 AM\903360RO.doc

RO

Amendamentul 161
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a publica informații cu privire la 
entitățile SAL notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și care 
tratează litigiile incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament;·

(g) de a publica informații cu privire la 
entitățile SAL notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
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)] și care 
tratează litigiile incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament; 
informațiile trebuie să fie puse la
dispoziție online, într-un mod clar și 
inteligibil, să fie ușor accesibile și să fie 
actualizate permanent. 

Or. el

Amendamentul 162
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea și întreținerea sa, precum și în 
ceea ce privește securitatea datelor.

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea, traducerile, ușurința 
utilizării, finanțarea și întreținerea sa, 
precum și în ceea ce privește securitatea 
datelor. Dezvoltarea, funcționarea, 
ușurința utilizării și întreținerea 
platformei respectă principiul de „privacy 
by design” (luarea în considerare a 
respectării vieții private din momentul 
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proiectării) și, în măsura în care este 
posibil, cel de proiectare universală (care 
poate fi utilizată de toți, inclusiv de 
persoanele vulnerabile, fără a necesita o 
adaptare specială). 

Or. fr

Amendamentul 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea și întreținerea sa, precum și în 
ceea ce privește securitatea datelor.

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea, inclusiv toate 
funcționalitățile de traducere necesare în 
conformitate cu prezentul regulament,
întreținerea, finanțarea sa, precum și în 
ceea ce privește securitatea datelor.

Or. en

Amendamentul 164
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
 Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea și întreținerea sa, precum și în 
ceea ce privește securitatea datelor.

(5) Comisia este responsabilă de platforma 
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea, inclusiv asigurarea 
traducerii, întreținerea și finanțarea sa, 
precum și în ceea ce privește securitatea 
datelor.

Or. el
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Amendamentul 165
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia asigură corectitudinea și 
actualitatea informațiilor privind 
existența și caracteristicile procedurilor 
SAL incluse în platforma SOL.

Or. fr

Amendamentul 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 6 – titlu

Text propus de Comisie Amendamentul

Rețea de moderatori pentru soluționarea 
online a litigiilor

Rețea de puncte de contact pentru 
soluționarea online a litigiilor

Or. en

Amendamentul 167
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
punct de contact SOL și comunică numele 
și coordonatele acestuia Comisiei. Statele 
membre pot să încredințeze 
responsabilitatea pentru punctele de 
contact SOL centrelor lor din cadrul rețelei 
Centrelor europene pentru consumatori, 
asociațiilor de consumatori sau oricărui alt 

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
punct de contact SOL și comunică numele 
și coordonatele acestuia Comisiei. Statele 
membre pot să încredințeze 
responsabilitatea pentru punctele de 
contact SOL centrelor lor din cadrul rețelei 
Centrelor europene pentru consumatori, 
asociațiilor de consumatori sau oricărui alt 
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organism. Fiecare punct de contact SOL 
cuprinde cel puțin doi moderatori pentru 
soluționarea online a litigiilor (denumiți 
în continuare „moderatori SOL”).

organism.

Or. en

Justificare

Este redundant să se specifice punctele de contact SOL și moderatorii SOL. Ar fi mai bine să 
se traseze funcțiile punctelor de contact SOL și să rămână la latitudinea statelor membre 
decizia privitoare la îndeplinirea în cel mai bun mod a acestor funcții.

Amendamentul 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un
punct de contact SOL și comunică numele 
și coordonatele acestuia Comisiei. Statele 
membre pot să încredințeze 
responsabilitatea pentru punctele de 
contact SOL centrelor lor din cadrul 
rețelei Centrelor europene pentru 
consumatori, asociațiilor de consumatori 
sau oricărui alt organism. Fiecare punct 
de contact SOL cuprinde cel puțin doi 
moderatori pentru soluționarea online a 
litigiilor (denumiți în continuare 
„moderatori SOL”).

(1) Fiecare stat membru își desemnează 
centrul său respectiv din cadrul rețelei 
Centrelor europene pentru consumatori 
ca punct de contact SOL și comunică 
numele și coordonatele acestuia Comisiei.
Fiecare punct de contact SOL cuprinde cel 
puțin doi consilieri pentru protecția 
consumatorilor. 

Or. en

Amendamentul 169
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă
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Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Moderatorii SOL oferă sprijin pentru 
soluționarea litigiilor referitoare la 
reclamațiile depuse prin intermediul 
platformei prin îndeplinirea următoarelor 
funcții:

(2) Punctele de contact SOL oferă sprijin 
pentru soluționarea litigiilor referitoare la 
reclamațiile depuse prin intermediul 
platformei prin îndeplinirea următoarelor 
funcții:

Or. en

Amendamentul 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Moderatorii SOL oferă sprijin pentru 
soluționarea litigiilor referitoare la 
reclamațiile depuse prin intermediul 
platformei prin îndeplinirea următoarelor 
funcții:

(2) Punctele de contact SOL oferă sprijin 
pentru soluționarea litigiilor referitoare la 
reclamațiile depuse prin intermediul 
platformei prin îndeplinirea următoarelor 
funcții:

Or. en

Amendamentul 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea comunicării între părți și 
entitatea SAL competentă, dacă este 
necesar;

(a) oferirea de asistență părților și 
facilitarea comunicării între acestea și 
entitatea SAL competentă, dacă se solicită 
acest lucru; aceasta poate include, în 
special:

Or. en
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Amendamentul 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – punctul i (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) acordarea de asistență la depunerea 
reclamației și, după caz, a documentației 
aferente,

Or. en

Amendamentul 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – punctul ii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ii) punerea la dispoziția părților și a 
entităților SAL a unor informații generale 
privind drepturile consumatorilor în ceea 
ce privește vânzarea de bunuri sau 
prestarea de servicii, care se aplică în 
statul membru al punctului de contact 
SOL care găzduiește consilierii respectivi 
pentru protecția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – punctul iii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iii) punerea la dispoziție de informații cu 
privire la funcționarea platformei SOL,
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Or. en

Amendamentul 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – punctul iv (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iv) punerea la dispoziția părților a 
explicațiilor cu privire la regulamentul de 
procedură aplicat de către entitățile SAL 
identificate;

Or. en

Amendamentul 176
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea consumatorilor, la 
solicitarea acestora, în ceea ce privește 
completarea corectă a formularului de 
reclamație electronică;

Or. fr

Amendamentul 177
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) furnizarea de informații 
reclamantului cu privire la funcționarea 
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platformei SOL, prin depunerea 
formularului electronic de reclamații și, 
eventual, prin documentația relevantă;

Or. el

Amendamentul 178
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) furnizarea către părțile care solicită 
acest lucru a informațiilor generale 
privind principalele dispoziții aplicabile 
privind drepturile consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea consumatorilor cu privire la 
alte căi de recurs în cazul în care un litigiu 
nu poate fi soluționat prin intermediul 
platformei, de exemplu atunci când 
comerciantul refuză să recurgă la SAL;

(b) informarea reclamantului cu privire la 
alte căi de recurs în cazul în care un litigiu 
nu poate fi soluționat prin intermediul 
platformei SOL, de exemplu atunci când 
părțile refuză să recurgă la SAL, dacă 
nicio entitate SAL competentă nu poate fi 
identificată sau dacă entitatea SAL nu 
este în măsură să trateze reclamația în 
baza normelor sale procedurale;

Or. en
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Amendamentul 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) transmiterea către Comisie și statele 
membre a unui raport anual de activitate, 
pe baza experienței practice dobândite în 
urma exercitării funcțiilor lor;

(c) transmiterea către Comisie,
Parlamentul European și statele membre a 
unui raport anual de activitate, pe baza 
experienței practice dobândite în urma 
exercitării funcțiilor lor;

Or. en

Amendamentul 181
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește o rețea de 
moderatori pentru soluționarea online a 
litigiilor (denumită în continuare „rețea 
de moderatori SOL”) care permite 
cooperarea între moderatorii SOL și 
contribuie la îndeplinirea funcțiilor 
prevăzute la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește o rețea de 
moderatori pentru soluționarea online a 

(3) Comisia stabilește o rețea de puncte de 
contact SOL (denumită în continuare 
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litigiilor (denumită în continuare „rețea de 
moderatori SOL”) care permite cooperarea 
între moderatorii SOL și contribuie la 
îndeplinirea funcțiilor prevăzute la 
alineatul (2).

„rețea de puncte de contact SOL”) care 
permite cooperarea între punctele de 
contact SOL și contribuie la îndeplinirea 
funcțiilor prevăzute la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 183
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, oferă o formare adecvată 
moderatorilor pentru soluționarea online 
a litigiilor, astfel încât aceștia să 
dobândească competențele necesare 
pentru a-și îndeplini atribuțiile în 
conformitate cu alineatul (2). 

Or. el

Amendamentul 184
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel puțin o dată pe an, Comisia 
convoacă o reuniune a membrilor rețelei de 
moderatori SOL, pentru a permite 
schimbul de bune practici și examinarea 
oricărei probleme recurente survenite în 
ceea ce privește funcționarea platformei 
SOL.

(4) Cel puțin o dată pe an, Comisia 
convoacă o reuniune a membrilor rețelei de 
puncte de contact SOL, pentru a permite 
schimbul de bune practici și examinarea 
oricărei probleme recurente survenite în 
ceea ce privește funcționarea platformei 
SOL.

Or. en
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Amendamentul 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel puțin o dată pe an, Comisia 
convoacă o reuniune a membrilor rețelei de 
moderatori SOL, pentru a permite 
schimbul de bune practici și examinarea 
oricărei probleme recurente survenite în 
ceea ce privește funcționarea platformei 
SOL.

(4) Cel puțin de două ori pe an, Comisia 
convoacă o reuniune a membrilor rețelei de 
puncte de contact SOL, pentru a permite 
schimbul de bune practici și examinarea 
oricărei probleme recurente survenite în 
ceea ce privește funcționarea platformei 
SOL.

Or. en

Amendamentul 186
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, normele 
referitoare la modalitățile de cooperare 
între moderatorii SOL. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (3).

(5) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, normele 
referitoare la modalitățile de cooperare 
între punctele de contact SOL. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, normele 
referitoare la modalitățile de cooperare 
între moderatorii SOL. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (3).

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
16 privind normele pentru modalitățile de 
cooperare între punctele de contact SOL.

Or. en

Amendamentul 188
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a depune o reclamație pe 
platforma SOL, partea reclamantă
completează formularul electronic de 
reclamație disponibil pe site-ul internet al 
platformei. Partea reclamantă poate să
anexeze la formularul de reclamație orice 
document în format electronic, în sprijinul 
reclamației sale.

(1) Pentru a depune o reclamație pe 
platforma SOL, consumatorul
completează formularul electronic de 
reclamație disponibil pe site-ul internet al 
platformei. Consumatorul poate să 
anexeze la formularul de reclamație orice 
document în format electronic, în sprijinul 
reclamației sale.

Or. en

Justificare

Platforma SOL ar trebui să accepte numai litigii inițiate de consumatori împotriva 
comercianților, deoarece SAL nu va fi suficient de bine dezvoltată pentru a permite platformei 
SOL să gestioneze litigiile inițiate de comercianți împotriva consumatorilor.

Amendamentul 189
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)



PE489.696v01-00 62/99 AM\903360RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Platforma SOL pune la dispoziție un 
ghid online destinat să ajute reclamantul 
în completarea formularului de 
reclamație electronică.

Or. fr

Amendamentul 190
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile transmise de partea 
reclamantă sunt suficiente pentru a 
determina entitatea SAL competentă. 
Aceste informații sunt descrise în anexă.

(2) Informațiile transmise de consumator
sunt suficiente pentru a determina entitatea 
SAL competentă. Aceste informații sunt 
descrise în anexă.

Or. en

Amendamentul 191
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei este tratată dacă formularul de 
reclamație este completat integral.

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei SOL este tratată numai dacă 
toate rubricile necesare ale formularului
de reclamație au fost completate integral.
În caz contrar, platforma SOL informează 
reclamantul cu privire la respingerea 
cererii și la motivele pentru aceasta. 
Platforma îi propune de asemenea 
reclamantului, dacă acesta dorește, să fie 
ajutat de un moderator competent pentru 
a-și completa formularul de reclamație 
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electronică. În caz de acord, moderatorul 
ia legătura cu reclamantul în acest scop. 

Or. fr

Amendamentul 192
Christel Schaldemose

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei este tratată dacă formularul de 
reclamație este completat integral.

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei este tratată dacă formularul de 
reclamație este completat integral.
Prezența fizică a părților nu va fi 
obligatorie pentru prelucrarea 
reclamației.

Or. en

Amendamentul 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei este tratată dacă formularul de 
reclamație este completat integral.

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei SOL este tratată dacă toate 
câmpurile obligatorii sunt completate
integral. În cazul în care se depune o 
cerere incompletă, partea reclamantă este
informată despre posibilitatea contactării 
punctului de contact SOL.

Or. en

Amendamentul 194
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unui formular de 
reclamație completat integral, platforma 
SOL îi comunică părții reclamante, în 
limba reclamației și îi trimite prin e-mail 
părții reclamate, în limba contractului, 
următoarele informații:

(2) La primirea unui formular de 
reclamație completat integral, platforma 
SOL îi transmite comerciantului, în limba 
contractului sau a site-ului internet, 
următoarele informații:

Or. en

Justificare

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Amendamentul 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unui formular de 
reclamație completat integral, platforma 
SOL îi comunică părții reclamante, în 
limba reclamației și îi trimite prin e-mail 
părții reclamate, în limba contractului, 
următoarele informații:

(2) La primirea unui formular de 
reclamație completat integral, platforma 
SOL îi transmite părții reclamate, într-un 
mod ușor de înțeles și fără întârziere, în 
limba contractului sau a site-ului internet, 
următoarele informații:

Or. en
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Amendamentul 196
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- a) natura și motivele reclamației;

Or. el

Amendamentul 197
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind necesitatea ca 
părțile să convină asupra unei entități 
SAL competente căreia să i se transmită
reclamația;

(a) natura și motivele reclamației;

Or. en

Amendamentul 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind necesitatea ca părțile 
să convină asupra unei entități SAL 
competente căreia să i se transmită 
reclamația;

(a) informații privind necesitatea ca părțile 
să convină asupra uneia din entitățile SAL 
competente căreia să i se transmită 
reclamația și privind faptul că alegerea 
respectivei entități SAL înseamnă că sunt 
de acord să inițieze o procedură de 
soluționare a litigiului;

Or. en
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Amendamentul 199
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(aa) informații privind necesitatea ca 
părțile să convină asupra unei entități 
SAL competente căreia să i se transmită 
reclamația;

Or. en

Amendamentul 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care partea reclamată este 
comerciantul, o invitație adresată 
comerciantului de a specifica, în termen 
de șapte zile de la primirea înștiințării, 
dacă este obligat de legislația națională 
sau dacă s-a angajat să recurgă la o 
anumită entitate SAL și, dacă este cazul, 
dacă este dispus să recurgă la o altă 
entitate SAL din lista menționată la litera 
(c);

Or. en

Amendamentul 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ab (nouă)
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Text propus de Comisie Amendamentul

(ab) în cazul în care partea reclamată este 
un consumator, o invitație adresată părții 
reclamate de a selecta, în termen de șapte 
zile de la primirea înștiințării, una sau 
mai multe entități SAL din lista furnizată, 
specificându-se faptul că consumatorul
nu este obligat să facă această selecție;

Or. en

Amendamentul 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ac) în cazul în care partea reclamată este 
un consumator și comerciantul, în calitate 
de parte reclamantă, a declarat în 
formularul de reclamație că este obligat 
prin legislația națională sau că s-a 
angajat să recurgă la o anumită entitate 
SAL, o invitație adresată părții reclamate 
de a accepta, în termen de șapte zile de la 
recepționarea comunicării, să recurgă la 
această entitate SAL, specificându-se 
faptul că consumatorul nu este obligat să 
ia această decizie;

Or. en

Amendamentul 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ad (nouă)
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Text propus de Comisie Amendamentul

(ad) faptul că, în cazul în care 
consumatorul alege o entitate SAL la care 
comerciantul este obligat, s-a angajat sau 
este dispus să recurgă, platforma 
transmite automat reclamația către 
respectiva entitate SAL;

Or. en

Amendamentul 204
Christel Schaldemose

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 205
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;

(b) o invitație adresată comerciantului de 
a specifica, în termen de șapte zile de la 
primirea înștiințării, dacă este obligat de 
legislația națională sau dacă s-a angajat 
să recurgă la o anumită entitate SAL și, 
dacă este cazul, dacă este dispus să 
recurgă la o altă entitate SAL din lista 
menționată la litera (c);
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Or. en

Amendamentul 206
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ba) faptul că, în cazul în care 
consumatorul alege o entitate SAL la care 
comerciantul este obligat, s-a angajat sau 
este dispus să recurgă, platforma 
transmite automat reclamația către 
respectiva entitate SAL;

Or. en

Amendamentul 207
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(bb) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;

Or. en

Amendamentul 208
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c
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Text propus de Comisie Amendamentul

(c) o listă a tuturor entităților SAL 
competente, dacă sunt identificate;

(c) o listă a tuturor entităților SAL 
competente, dacă sunt identificate. Lista 
include o descriere a următoarelor 
caracteristici pentru fiecare entitate în 
parte:

Or. en

Amendamentul 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) o listă a tuturor entităților SAL 
competente, dacă sunt identificate;

(c) o listă a tuturor entităților SAL 
competente, dacă sunt identificate. Lista 
include o descriere a următoarelor 
caracteristici pentru fiecare entitate:

Or. en

Amendamentul 210
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) numele și adresa site-ului internet al 
entității SAL;

Or. en

Amendamentul 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) numele și adresa site-ului internet al 
entității SAL;

Or. en

Amendamentul 212
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ii) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;

Or. en

Amendamentul 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ii) costul procedurii, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 214
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iii (nou)
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Text propus de Comisie Amendamentul

(iii) durata medie a procedurii SAL;

Or. en

Amendamentul 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iii) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;

Or. en

Amendamentul 216
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iv (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iv) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii;

Or. en

Amendamentul 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul iv (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iv) durata medie a procedurii SAL;
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Or. en

Amendamentul 218
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul v (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(v) motivele în baza cărora entitatea SAL 
poate refuza să trateze un anumit litigiu;

Or. en

Amendamentul 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul v (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(v) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii

Or. en

Amendamentul 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c – punctul vi (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(vi) motivele pentru care entitatea SAL 
poate refuza să trateze un anumit litigiu, 
în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(4) și (5) din Directiva …./…/UE [Oficiul 
pentru Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
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Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în 
materie de consum)];

Or. en

Amendamentul 221
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Text propus de Comisie Amendamentul

(e) o invitație adresată consumatorului 
pentru a alege una sau mai multe entități 
SAL de pe lista furnizată, precizându-i-se 
că nu are obligația de a face o astfel de 
alegere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Text propus de Comisie Amendamentul

(e) o invitație adresată consumatorului 
pentru a alege una sau mai multe entități 
SAL de pe lista furnizată, precizându-i-se 
că nu are obligația de a face o astfel de 
alegere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 223
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Text propus de Comisie Amendamentul

(f) o invitație adresată comerciantului 
pentru a selecta una sau mai multe 
entități SAL de pe lista furnizată, în cazul 
în care niciuna dintre entitățile respective 
nu corespunde entității la care
comerciantul s-a angajat să recurgă în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în 
materie de consum)];

eliminat

Or. en

Amendamentul 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Text propus de Comisie Amendamentul

(f) o invitație adresată comerciantului 
pentru a selecta una sau mai multe 
entități SAL de pe lista furnizată, în cazul 
în care niciuna dintre entitățile respective 
nu corespunde entității la care 
comerciantul s-a angajat să recurgă în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
din Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în 

eliminat
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materie de consum)];

Or. en

Amendamentul 225
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Text propus de Comisie Amendamentul

(g) în cazul în care consumatorul alege o 
entitate SAL la care comerciantul s-a 
angajat să recurgă în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) din 
Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în 
materie de consum)], platforma transmite 
automat reclamația respectivei entități 
SAL.

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Text propus de Comisie Amendamentul

(g) în cazul în care consumatorul alege o 
entitate SAL la care comerciantul s-a 
angajat să recurgă în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) din 
Directiva …./…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul 
Directivei Parlamentului European și a 

eliminat
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Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în 
materie de consum)], platforma transmite 
automat reclamația respectivei entități 
SAL.

Or. en

Amendamentul 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea menționată la alineatul 
(2) include, pentru fiecare entitate, o 
descriere a următoarelor caracteristici:

eliminat

(a) comisioanele lor, după caz;
(b) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;
(c) durata aproximativă a procedurii;
(d) necesitatea prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților lor, după caz;
(e) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii.

Or. en

Amendamentul 228
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea menționată la alineatul
(2) include, pentru fiecare entitate, o 

(3) La primirea din partea comerciantului 
a informațiilor menționate la alineatul (2)
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descriere a următoarelor caracteristici: litera (b), platforma transmite 
consumatorului următoarele informații, 
în limba reclamației:

Or. en

Amendamentul 229
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendamentul

(a) comisioanele lor, după caz; (a) informații privind necesitatea ca 
părțile să convină asupra unei entități 
SAL competente căreia să i se transmită 
reclamația;

Or. en

Amendamentul 230
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;

(b) faptul că, în cazul în care 
consumatorul alege o entitate SAL la care 
comerciantul este obligat, s-a angajat sau 
este dispus să recurgă, platforma 
transmite automat reclamația către 
respectiva entitate SAL;

Or. en

Amendamentul 231
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) durata aproximativă a procedurii; (c) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;

Or. en

Amendamentul 232
Robert Rochefort

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă a tuturor entităților SAL 
competente, dacă sunt identificate;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 233
Christel Schaldemose

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendamentul

(d) necesitatea prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților lor, după caz;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 234
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendamentul

(d) necesitatea prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților lor, după caz;

(d) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;

Or. en

Amendamentul 235
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ea) o invitație adresată consumatorului 
de a selecta, în termen de șapte zile de la 
data la care a fost primită înștiințarea, 
entitatea SAL sau, dacă este cazul, una 
dintre entitățile SAL menționate de 
comerciant în conformitate cu alineatul 
(2) litera (b), specificându-se că
consumatorul nu este obligat să efectueze 
această selecție;

Or. en

Amendamentul 236
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera eb (nouă)
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Text propus de Comisie Amendamentul

(eb) faptul că, dacă consumatorul 
efectuează o selecție, reclamația va fi 
transmisă automat entității SAL selectate 
de către părți.

Or. en

Amendamentul 237
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Text propus de Comisie Amendamentul

(e) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii.

(e) entitatea SAL sau, dacă este cazul, 
entitățile SAL pe care comerciantul le-a 
menționat în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b), inclusiv o descriere cu privire la 
următoarele caracteristici ale respectivei 
entități sau, dacă este cazul, ale fiecărei 
entități în parte:

Or. en

Amendamentul 238
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e – punctul i (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) numele și adresa site-ului internet al 
entității SAL;

Or. en
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Amendamentul 239
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e – punctul ii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ii) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;

Or. en

Amendamentul 240
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e – punctul iii (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iii) durata medie a procedurii SAL;

Or. en

Amendamentul 241
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e – punctul iv (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(iv) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii;

Or. en

Amendamentul 242
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e – punctul v (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(v) motivele în baza cărora entitatea SAL 
poate refuza să soluționeze un anumit 
litigiu

Or. en

Amendamentul 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3a) În momentul primirii de la partea 
reclamată a informațiilor menționate la 
alineatul (2), platforma îi transmite părții 
reclamante, fără întârziere și într-un mod 
ușor de înțeles, următoarele informații, în 
limba reclamației:
(a) informații privind necesitatea ca 
părțile să convină asupra unei entități 
SAL competente căreia să i se transmită 
reclamația;
(b) faptul că, în cazul în care 
consumatorul, ca parte reclamată, a ales 
o entitate SAL la care comerciantul este 
obligat, s-a angajat sau este dispus să 
recurgă, platforma transmite automat 
reclamația către respectiva entitate SAL;
(c) faptul că reclamația nu va fi tratată 
dacă părțile nu reușesc să ajungă la un 
acord cu privire la o entitate SAL 
competentă sau dacă nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă;
(d) entitatea SAL sau, dacă este cazul, 
entitățile SAL pe care partea reclamată le-
a ales în conformitate cu alineatul (2), 
inclusiv o descriere cu privire la 
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următoarele caracteristici ale respectivei 
entități sau, dacă este cazul, ale fiecărei 
entități în parte:
(i) numele și adresa site-ului internet al 
entității SAL;
(ii) costurile procedurii, dacă este cazul;
(iii) limba sau limbile în care se va 
desfășura procedura;
(iv) durata medie a procedurii SAL;
(v) caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii;
(vi) motivele pentru care entitatea SAL 
poate refuza să trateze un anumit litigiu, 
în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(4) și (5) din directivă;
(e) o invitație adresată reclamantului de a 
accepta, în termen de șapte zile de la data 
la care a fost primită înștiințarea, 
entitatea SAL aleasă de partea reclamată 
sau, dacă este cazul, de a selecta una 
dintre entitățile SAL alese de partea 
reclamată în conformitate cu alineatul 
(2), specificându-se faptul că 
consumatorul nu este obligat să efectueze 
această selecție;
(f) faptul că, în cazul în care partea 
reclamantă alege o entitate SAL 
competentă, identificată în conformitate 
cu prevederile prezentului articol, 
platforma transmite automat reclamația 
către respectiva entitate SAL;
(g) numele și coordonatele punctului de 
contact SOL din locul de reședință al 
consumatorului și din locul de 
înregistrare al comerciantului, precum și 
o scurtă descriere a funcțiilor menționate 
la [articolul 6 alineatul (2) literele (a), (b) 
și (d)].

Or. en
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Amendamentul 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care partea reclamantă 
alege o entitate SAL competentă, 
identificată în conformitate cu prevederile 
prezentului articol, platforma transmite 
automat reclamația către respectiva 
entitate SAL;

Or. en

Amendamentul 245
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care părțile nu transmit un 
răspuns platformei sau nu convin asupra 
unei entități SAL competente, reclamația 
nu mai este tratată. Consumatorul este 
informat cu privire la posibilitatea de a 
contacta un moderator SOL pentru a 
primi informații referitoare la alte căi de 
recurs.

(4) La primirea din partea 
consumatorului a informațiilor 
menționate la alineatul (3) litera (e), 
platforma transmite automat reclamația 
entității SAL selectate de către părți.

Or. en

Amendamentul 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care părțile nu transmit un 
răspuns platformei sau nu convin asupra 
unei entități SAL competente, reclamația 
nu mai este tratată. Consumatorul este 
informat cu privire la posibilitatea de a 
contacta un moderator SOL pentru a 
primi informații referitoare la alte căi de 
recurs.

(4) În cazul în care părțile nu transmit un 
răspuns platformei sau nu convin asupra 
unei entități SAL competente în termen de 
20 de zile, reclamația nu mai este tratată.

Or. en

Amendamentul 247
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care alegerea 
consumatorului corespunde unei entități 
SAL la care comerciantul s-a angajat să 
recurgă în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din Directiva …./…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] sau în cazul 
în care părțile aleg aceeași entitate SAL în 
răspunsurile lor, platforma transmite 
automat reclamația respectivei entități 
SAL.

(5) În cazul în care părțile nu transmit un 
răspuns platformei sau nu convin asupra 
unei entități SAL competente în termen de 
30 de zile, reclamația nu mai este tratată. 
Consumatorul este informat cu privire la 
posibilitatea de a contacta un punct de 
contact SOL pentru a primi informații 
generale referitoare la alte căi de recurs.

Or. en

Amendamentul 248
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care alegerea 
consumatorului corespunde unei entități 
SAL la care comerciantul s-a angajat să 
recurgă în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din Directiva …./…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] sau în cazul 
în care părțile aleg aceeași entitate SAL în 
răspunsurile lor, platforma transmite 
automat reclamația respectivei entități 
SAL.

(5) În cazul în care (a) alegerea 
consumatorului corespunde unei entități 
SAL la care comerciantul s-a angajat să 
recurgă în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din Directiva …./…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] sau (b) părțile 
aleg aceeași entitate SAL în răspunsurile 
lor, platforma transmite automat reclamația 
respectivei entități SAL în termen de șapte 
zile calendaristice de la primirea 
răspunsului reclamantului referitor la 
entitatea SAL aleasă.

Or. fr

Amendamentul 249
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care părțile convin asupra 
mai multor entități SAL, consumatorului i 
se solicită să aleagă una dintre entitățile 
SAL care fac obiectul acordului. 
Platforma transmite automat reclamația 
respectivei entități SAL.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 250
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendamentul

Entitățile SAL cărora le-a fost transmisă o 
reclamație în conformitate cu articolul 8:

Entitățile SAL cărora le-a fost transmisă o 
reclamație în conformitate cu articolul 8
transmit fără întârziere platformei SOL 
data încheierii procedurii și rezultatul 
acesteia.

Or. en

Justificare

Platforma SOL nu soluționează ea însăși litigiile, ci se bazează pe entitățile SAL existente. 
Litigiile ar trebui, așadar, soluționate în conformitate cu cerințele Directivei privind SAL, 
procedurile pentru litigiile privind achizițiile transfrontaliere online neputând fi soluționate 
mai rapid decât alte litigii.

Amendamentul 251
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendamentul

(a) informează fără întârziere părțile cu 
privire la litigiu, la regulamentul lor de 
procedură și la tarifele aplicabile pentru 
soluționarea litigiului în cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 252
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 30 de zile de la data 
introducerii unui recurs dacă, după 
notificarea litigiului către părți, părțile 
convin să introducă un astfel de recurs în 
fața entității. În cazul litigiilor complexe, 
entitatea SAL poate prelungi acest 
termen;

eliminat

Or. en

Amendamentul 253
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 30 de zile de la data 
introducerii unui recurs dacă, după 
notificarea litigiului către părți, părțile 
convin să introducă un astfel de recurs în 
fața entității. În cazul litigiilor complexe, 
entitatea SAL poate prelungi acest termen.

(b) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 90 de zile 
calendaristice de la data introducerii unui 
recurs dacă, după notificarea litigiului către 
părți, părțile convin să introducă un astfel 
de recurs în fața entității. În cazul litigiilor 
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

Or. fr

Amendamentul 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) încheie procedura de soluționare a eliminat
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litigiului în termen de 30 de zile de la data 
introducerii unui recurs dacă, după 
notificarea litigiului către părți, părțile 
convin să introducă un astfel de recurs în 
fața entității. În cazul litigiilor complexe, 
entitatea SAL poate prelungi acest 
termen;

Or. en

Justificare

Termenul-limită trebuie să fie același, indiferent dacă reclamația este transmisă direct către 
organul SAL sau prin intermediul platformei SOL. Așadar, trebuie să se șteargă termenul-
limită separat din propunerea SOL, ceea ce înseamnă că termenul-limită prevăzut la articolul 
8 litera (d) din Directiva privind SAL va fi aplicabil și în cazul reclamațiilor transmise de 
platforma SOL. 

Amendamentul 255
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendamentul

(b) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 30 de zile de la data
introducerii unui recurs dacă, după 
notificarea litigiului către părți, părțile 
convin să introducă un astfel de recurs în 
fața entității. În cazul litigiilor complexe, 
entitatea SAL poate prelungi acest termen;

(b) încheie în mod normal procedura de 
soluționare a litigiului în termen de 90 de 
zile calendaristice din momentul în care 
entitatea SAL deschide oficial procedura
dacă, după notificarea litigiului către părți, 
părțile convin să introducă un astfel de 
recurs în fața entității. În cazul litigiilor 
complexe sau de natură tehnică, entitatea 
SAL poate prelungi acest termen pentru a 
garanta o soluționare de înaltă calitate a 
litigiului;

Or. en

Amendamentul 256
Ashley Fox
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Propunerea de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendamentul

(c) transmit fără întârziere următoarele 
informații platformei SOL:

eliminat

(i) data de primire și obiectul litigiului;
(ii) data notificării litigiului către părți;
(iii) data încheierii procedurii și rezultatul 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 257
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Accesul la informații, inclusiv la date 
cu caracter personal, referitoare la un 
litigiu și stocate în baza de date menționată 
la articolul 10 este acordat, în scopurile 
menționate la articolul 9, doar entității SAL 
căreia i-a fost transmis litigiul în 
conformitate cu articolul 8. Accesul la 
aceleași informații este acordat, de 
asemenea, moderatorilor SOL, în scopurile 
menționate la articolul 6 alineatul (3).

(1) Accesul la informații, inclusiv la date 
cu caracter personal, referitoare la un 
litigiu și stocate în baza de date menționată 
la articolul 10 este acordat, în scopurile 
menționate la articolul 9, doar entității SAL 
căreia i-a fost transmis litigiul în 
conformitate cu articolul 8. Accesul la 
aceleași informații este acordat, de 
asemenea, moderatorilor SOL, în scopurile 
menționate la articolul 6 alineatele (2) și 
(3).

Or. fr

Amendamentul 258
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia pune la dispoziția 
persoanelor vizate de o procedură SAL o 
notă informativă clară și precisă privind 
operațiunile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal ale acestora de către 
platforma SOL, în conformitate cu 
articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 și cu legislația națională 
adoptată pentru aplicarea articolelor 10 și 
11 din Directiva 95/46/CE, precum și 
drepturile aferente ale acestora.

Or. fr

Amendamentul 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Moderatorii SOL și entitățile SAL sunt 
supuse unor norme privind secretul 
profesional sau altor obligații echivalente 
de confidențialitate prevăzute în legislația 
națională.

(1) Moderatorii SOL sunt supuși unor 
norme privind secretul profesional sau altor 
obligații echivalente de confidențialitate 
prevăzute în legislația statului membru în 
a cărui rază de competență se află punctul 
lor de contact SOL.

Entitățile SAL sunt supuse unor norme 
privind secretul profesional sau altor 
obligații echivalente de confidențialitate 
prevăzute în legislația statului membru în 
care sunt situate.

Or. hu

Amendamentul 260
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servii transfrontaliere online informează
consumatorii cu privire la platforma SOL 
și la adresa lor de e-mail. Accesul la 
aceste informații trebuie să fie simplu, 
direct, vizibil și permanent pe site-urile 
internet ale comercianților și, dacă oferta 
este prezentată prin e-mail sau prin alt 
mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De asemenea, 
comercianții informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care se 
angajează în activități transfrontaliere de 
vânzare de bunuri sau prestare de servicii 
transfrontaliere online și care sunt obligați 
să recurgă la o entitate SAL conform 
legislației naționale sau care se angajează 
să recurgă la o entitate SAL sau la entități 
SAL informează pe site-ul lor web 
consumatorii cu privire la existența 
platformei SOL și pun la dispoziție un 
link către pagina principală a acesteia. 
Aceste informații trebuie să fie menționate 
în mod clar, ușor de înțeles și accesibil pe 
site-urile internet ale comercianților și, 
dacă oferta este prezentată prin e-mail sau 
prin alt mesaj textual transmis prin 
mijloace electronice, în mesajul respectiv. 
Aceste informații includ un link către 
pagina principală a platformei SOL. De 
asemenea, respectivii comercianți
informează consumatorii cu privire la 
platforma SOL ca răspuns la o reclamație 
a consumatorului atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 261
Hans-Peter Mayer

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servicii transfrontaliere online 
informează consumatorii cu privire la 

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
încheie contracte de vânzări sau de 
servicii online informează consumatorii cu 
privire la adresa lor de e-mail. În cazul în 
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platforma SOL și la adresa lor de e-mail. 
Accesul la aceste informații trebuie să fie 
simplu, direct, vizibil și permanent pe site-
urile internet ale comercianților și, dacă 
oferta este prezentată prin e-mail sau prin 
alt mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De asemenea, 
comercianții informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

care comerciantul este obligat sau se 
angajează să recurgă la entități SAL 
pentru a soluționa litigiile transfrontaliere 
cu consumatorii, acesta informează 
consumatorul și cu privire la existența 
platformei SOL.

Aceste informații sunt menționate într-un 
mod clar și inteligibil. Aceste informații 
includ un link către pagina principală a 
platformei SOL. De asemenea, respectivii 
comercianți informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 262
Andreas Schwab

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servii transfrontaliere online 
informează consumatorii cu privire la 
platforma SOL și la adresa lor de e-mail. 
Accesul la aceste informații trebuie să fie
simplu, direct, vizibil și permanent pe site-

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servii online informează consumatorii 
cu privire la platforma SOL și la adresa lor 
de e-mail. Aceste informații sunt
menționate într-un mod clar și inteligibil.
Aceste informații includ un link către 
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urile internet ale comercianților și, dacă 
oferta este prezentată prin e-mail sau prin 
alt mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De asemenea, 
comercianții informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

pagina principală a platformei SOL. De 
asemenea, comercianții informează 
consumatorii cu privire la platforma SOL 
atunci când consumatorul înaintează o 
reclamație către un comerciant, către un 
sistem de tratare a reclamațiilor 
consumatorilor gestionat de comerciant sau 
către un mediator din cadrul întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 263
Wim van de Camp

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servicii transfrontaliere online 
informează consumatorii cu privire la 
platforma SOL și la adresa lor de e-mail. 
Accesul la aceste informații trebuie să fie 
simplu, direct, vizibil și permanent pe site-
urile internet ale comercianților și, dacă
oferta este prezentată prin e-mail sau prin 
alt mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De asemenea, 
comercianții informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.

(1) Atunci când comercianții stabiliți în 
Uniunea Europeană care practică 
vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii 
transfrontaliere online s-au angajat să 
recurgă la SAL, aceștia informează 
consumatorii cu privire la platforma SOL. 
Accesul la aceste informații trebuie să fie 
simplu, direct, vizibil și permanent pe site-
urile internet ale comercianților și, dacă 
oferta este prezentată prin e-mail sau prin 
alt mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De asemenea, 
comercianții informează consumatorii cu 
privire la platforma SOL atunci când 
consumatorul înaintează o reclamație către 
un comerciant, către un sistem de tratare a 
reclamațiilor consumatorilor gestionat de 
comerciant sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii.
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Or. en

Justificare

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Amendamentul 264
Louis Grech

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia creează și menține o linie 
telefonică de asistență privind SAL și 
SOL, care ar trebui să fie accesibilă în 
toate statele membre și care oferă
informații și orice asistență necesară în 
momentul transmiterii reclamațiilor.

Or. en

Amendamentul 265
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10 din Directiva …./…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10 din Directiva …./…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
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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)] privind 
informarea consumatorilor de către 
comercianți cu privire la procedurile SAL
la care respectivii comercianți sunt supuși 
și la angajamentul pe care aceștia din urmă 
și-l iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care le 
au cu consumatorii.

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)] privind 
informarea consumatorilor de către 
comercianți cu privire la entitatea sau 
entitățile SAL la care respectivii 
comercianți sunt supuși și la angajamentul 
pe care aceștia din urmă și-l iau sau nu de a 
utiliza aceste entități SAL pentru 
soluționarea alternativă a litigiilor pe care 
le au cu consumatorii.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar fi induși în eroare dacă o societate care nu dorește să utilizeze SAL ar 
furniza informații despre platforma SOL. De asemenea, ar fi util să se facă referire la 
entitățile SAL în locul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, pentru a alinia 
acest text la Directiva privind SAL.

Amendamentul 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile care pot fi aplicate în cazul 
încălcării prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestor norme. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

Or. hu
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Amendamentul 267
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Anexa 1 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

1. Numele, adresa și, dacă este cazul, 
adresa de e-mail și site-ul internet al părții 
reclamante;

1. Numele, adresa și, dacă este cazul, 
adresa de e-mail și site-ul internet al
consumatorului;

Or. en

Amendamentul 268
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Anexa 1 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendamentul

2. Calitatea de consumator sau de 
comerciant a părții reclamante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 269
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Anexa 1 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

3. Numele, adresa și, dacă este cazul, 
adresa de e-mail și site-ul internet al părții 
reclamate;

3. Numele, adresa și, dacă este cazul, 
adresa de e-mail și site-ul internet al 
comerciantului;

Or. en
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Amendamentul 270
Ashley Fox

Propunerea de regulament
Anexa 1 – punctul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

4. Calitatea de consumator sau de 
comerciant a părții reclamate;

eliminat

Or. en


