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Amendamentul 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
–

Textul propus de Comisie Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

Uniunea Europeană nu deține competențe privind armonizarea cuprinzătoare a legislației în 
materie de vânzare. Chiar și în cazul aplicării facultative, legislația națională ar fi abrogată, 
iar competența statelor membre ar fi limitată. Consumatorii sunt protejați deja în mod 
suficient prin legislația existentă, astfel încât nu este necesară o reglementare în această 
privință la nivel european. În plus, legislația națională conferă un grad ridicat de securitate 
juridică. Dimpotrivă, la nivel european nu este asigurată o interpretare unitară a CESL.

Amendamentul 340
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cadrul revizuirii acquis-ului 
privind protecția consumatorilor, începută 
în 2004 prin Cartea verde a Comisiei 
Europene, recent adoptata Directivă 
2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor vizează cele mai 
importante domenii legate de dreptul 
contractual, și anume, tranzacțiile de 
vânzare la distanță și de vânzare la 
domiciliu pentru consumatori. Această 
directivă va fi funcțională începând cu 
mijlocul anului 2014 și va asigura un 
cadru juridic uniform pentru tranzacțiile, 
îndeosebi comerțul electronic, între 
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întreprinderi și consumatori.

Or. en

Amendamentul 341
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Apropierea legislațiilor în materia 
contractelor cu consumatorii prin 
intermediul unei armonizări a legislației 
la un nivel de protecție ridicat care să se 
aplice tuturor actorilor de pe piață 
reprezintă abordarea cea mai adecvată 
pentru consolidarea încrederii 
consumatorilor în tranzacțiile 
transfrontaliere și pentru facilitarea 
comerțului la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 342
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Acquis-ul privind protecția 
consumatorilor trebuie să fie actualizat 
pentru a face față provocărilor 
reprezentate de evoluțiile sociale și 
economice, inclusiv de economia digitală. 
Consumatorii au nevoie de un cadru de 
drepturi solide pentru a efectua achiziții 
în siguranță și în condiții echitabile pe 
piața unică. Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor prevedea o 
revizuire a normelor privind protecția 
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consumatorilor, în special în legătură cu 
metodele de vânzare specifice, respectiv 
vânzarea la distanță și vânzarea la 
domiciliu. Domeniul garanțiilor juridice 
este extrem de important pentru 
consumatori și întreprinderi deopotrivă și 
impune o și mai mare apropiere și 
modernizare, fapt prevăzut de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a depăși aceste obstacole create 
de legislația în materie contractuală, părțile 
ar trebui să aibă posibilitatea să convină 
asupra unui set unitar de norme în materie 
contractuală care să reglementeze 
raporturile lor contractuale, care să aibă un 
înțeles și o interpretare unitare în toate 
statele membre, respectiv o Legislație 
comună în materie de vânzare. Aceasta ar 
trebui să reprezinte o opțiune suplimentară 
care să sporească posibilitățile de alegere 
aflate la dispoziția părților și să se poată 
recurge la aceasta ori de câte ori este 
considerată, de comun acord, utilă pentru a 
facilita în mod real comerțul transfrontalier 
și a reduce costurile de tranzacționare și de 
oportunitate, precum și alte obstacole 
generate de legislația în materie 
contractuală în ceea ce privește comerțul 
transfrontalier. Legislația europeană 
comună în materie de vânzare ar trebui să 
constituie baza raporturilor contractuale 
doar în cazul în care părțile decis de comun 
acord acest lucru.

(8) Pentru a depăși aceste obstacole create 
de legislația în materie contractuală în 
domeniul vânzărilor la distanță, părțile ar 
trebui să aibă posibilitatea să convină 
asupra unui set unitar de norme în materie 
contractuală care să reglementeze 
raporturile lor contractuale, care să aibă un 
înțeles și o interpretare unitare în toate 
statele membre, respectiv o Legislație 
comună în materie de vânzare. Aceasta ar 
trebui să reprezinte o opțiune suplimentară 
care să sporească posibilitățile de alegere 
aflate la dispoziția părților în domeniul 
vânzărilor la distanță și să se poată 
recurge la aceasta ori de câte ori este 
considerată, de comun acord, utilă pentru a 
facilita în mod real comerțul transfrontalier 
și a reduce costurile de tranzacționare și de 
oportunitate, precum și alte obstacole 
generate de legislația în materie 
contractuală în ceea ce privește comerțul 
transfrontalier. Legislația europeană 
comună în materie de vânzare ar trebui să 
constituie baza raporturilor contractuale 
doar în cazul în care părțile decis de comun 
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acord acest lucru.

Or. de

Amendamentul 344
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament instituie o 
legislație europeană comună în materie 
de vânzare. Acesta armonizează 
legislațiile în materie contractuală ale 
statelor membre nu prin impunerea 
revizuirii legislației contractuale adoptate 
anterior, ci prin crearea în cadrul 
dreptului național al fiecărui stat membru 
a unui secund cadru juridic contractual 
pentru contractele care fac obiectul de 
aplicare al acestuia. Acest secund cadru 
este identic pe întreg teritoriul UE și 
există în paralel cu dispozițiile naționale 
deja adoptate din legislația contractuală. 
Legislația europeană comună în materie 
de vânzare se va aplica unui contract 
transfrontalier doar pe baze voluntare, în 
temeiul unui acord expres al părților.

eliminat

Or. en

Amendamentul 345
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament instituie o 
legislație europeană comună în materie de 
vânzare. Acesta armonizează legislațiile în 

(9) Prezentul regulament instituie o 
legislație europeană comună în materie de 
vânzare. Acesta armonizează legislațiile în 
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materie contractuală ale statelor membre 
nu prin impunerea revizuirii legislației 
contractuale adoptate anterior, ci prin 
crearea în cadrul dreptului național al 
fiecărui stat membru a unui secund cadru 
juridic contractual pentru contractele care 
fac obiectul de aplicare al acestuia. Acest 
secund cadru este identic pe întreg 
teritoriul UE și există în paralel cu 
dispozițiile naționale deja adoptate din 
legislația contractuală. Legislația 
europeană comună în materie de vânzare se 
va aplica unui contract transfrontalier doar 
pe baze voluntare, în temeiul unui acord 
expres al părților.

materie contractuală ale statelor membre 
nu prin impunerea revizuirii legislației 
contractuale adoptate anterior, ci prin 
crearea în cadrul dreptului național al 
fiecărui stat membru a unui secund cadru 
juridic contractual pentru contractele care 
fac obiectul de aplicare al acestuia. Acest 
secund cadru este identic pe întreg 
teritoriul UE și există în paralel cu 
dispozițiile naționale deja adoptate din 
legislația contractuală. Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
trebui să se aplice unui contract 
transfrontalier doar pe baze voluntare, în 
temeiul unui acord expres al părților. De 
altfel, consumatorii ar avea oricând 
dreptul să refuze aplicarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare.

Or. fi

Amendamentul 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentul regulament instituie o 
legislație europeană comună în materie de 
vânzare. Acesta armonizează legislațiile în 
materie contractuală ale statelor membre 
nu prin impunerea revizuirii legislației 
contractuale adoptate anterior, ci prin 
crearea în cadrul dreptului național al 
fiecărui stat membru a unui secund cadru 
juridic contractual pentru contractele care 
fac obiectul de aplicare al acestuia. Acest 
secund cadru este identic pe întreg 
teritoriul UE și există în paralel cu 
dispozițiile naționale deja adoptate din 
legislația contractuală. Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
trebui să se aplice unui contract 
transfrontalier doar pe baze voluntare, în 

(9) Prezentul regulament instituie o 
legislație europeană comună în materie de 
vânzare pentru contractele la distanță și, 
prin urmare, în special pentru contractele 
online. Acesta armonizează legislațiile în 
materie contractuală ale statelor membre 
nu prin impunerea revizuirii legislației 
contractuale adoptate anterior, ci prin 
crearea în cadrul dreptului național al 
fiecărui stat membru a unui secund cadru 
juridic contractual pentru contractele care 
fac obiectul de aplicare al acestuia. Acest 
secund cadru este identic pe întreg 
teritoriul UE și există în paralel cu 
dispozițiile naționale deja adoptate din 
legislația contractuală. Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
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temeiul unui acord expres al părților. trebui să se aplice unui contract 
transfrontalier doar pe baze voluntare, în 
temeiul unui acord expres al părților.

Or. de

Amendamentul 347
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru achiziția de bunuri de ocazie, 
articolul 7 alineatul (1) din 
Directiva 1999/44/CE privind vânzările de 
bunuri de consum stipulează faptul că 
statele membre pot permite comercianților 
să reducă perioada de garanție la un an. 
Dată fiind importanța pieței bunurilor de 
ocazie pentru consumatorii europeni în 
această perioadă de criză economică și 
necesitatea promovării unui consum mai 
durabil, reducerea la un an a garanției 
juridice nu se mai justifică. Perioada de 
garanție pentru bunurile de ocazie ar 
trebui să fie evaluată mai degrabă pe baza 
definirii cerințelor de conformitate a 
bunurilor sau de conținut digital 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 1999/44/CE privind vânzările de bunuri de consum 
stipulează că statele membre pot permite comercianților să reducă perioada de garanție la un 
an. Această reducere nu este nici necesară, după cum putem observa la statele membre care 
nu au recurs la această opțiune, nici de dorit în contextul unui consum durabil. De aceea, 
această opțiune normativă nu este menținută în prezenta directivă.

Amendamentul 348
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Normele privind garanțiile juridice 
joacă un rol important în promovarea 
unor produse durabile și sunt pertinente 
în contextul strategiei UE privind politica 
integrată a produselor. Pentru a promova 
consumul durabil și încrederea 
consumatorilor în produse dezvoltate pe 
baza standardelor prevăzute în legislația 
privind proiectarea ecologică, este necesar 
să se garanteze că un consumator se 
bazează pe drepturile la garanții pe 
întreaga durată a ciclului de viață al 
produsului proiectat ecologic. Această 
perioadă de timp ar trebui stabilită prin 
trimitere la măsurile puse în aplicare ale 
Directivei 2009/158/CE, care impune 
efectuarea unei evaluări a speranței de 
viață a produsului.

Or. en

Amendamentul 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Legislația europeană comună în 
materie de vânzare ar trebui să fie 
aplicabilă contractelor transfrontaliere, 
deoarece, în acest context, disparitățile 
dintre legislațiile naționale generează 
complicații și costuri suplimentare și 
descurajează părțile să inițieze relații 
contractuale. Natura transfrontalieră a unui 
contract ar trebui să fie evaluată în funcție 
de reședința obișnuită a părților în 
contractele între întreprinderi. Într-un 
contract dintre o întreprindere și un 

(13) Legislația europeană comună în 
materie de vânzare ar trebui să fie 
aplicabilă contractelor transfrontaliere, 
deoarece, în acest context, disparitățile 
dintre legislațiile naționale generează 
complicații și costuri suplimentare și 
descurajează părțile să inițieze relații 
contractuale. Acest lucru se aplică în 
special în cazul contractelor la distanță al 
căror potențial este deosebit de ridicat.
Natura transfrontalieră a unui contract ar 
trebui să fie evaluată în funcție de reședința 
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consumator, cerința caracterului 
transfrontalier al contractului este 
respectată atunci când adresa generală 
precizată de consumator, sau adresa de 
livrare a bunurilor ori adresa de facturare 
indicată de consumator este situată într-un 
stat membru, însă în afara statului unde 
comerciantul își are locul de reședință 
obișnuit.

obișnuită a părților în contractele între 
întreprinderi. Într-un contract dintre o 
întreprindere și un consumator, cerința 
caracterului transfrontalier al contractului 
este respectată atunci când adresa generală 
precizată de consumator, sau adresa de 
livrare a bunurilor ori adresa de facturare 
indicată de consumator este situată într-un 
stat membru, însă în afara statului unde 
comerciantul își are locul de reședință 
obișnuit.

Or. de

Amendamentul 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislația europeană comună în 
materie de vânzare ar trebui să poată fi 
aplicată, în special, vânzării de bunuri 
mobile, inclusiv fabricării sau producerii 
unor asemenea bunuri, deoarece, din punct 
de vedere economic, acesta este cel mai 
important tip de contract care ar putea 
prezenta un potențial de creștere deosebit
pentru comerțul transfrontalier, în special 
în ceea ce privește comerțul electronic.

(16) Legislația europeană comună în 
materie de vânzare ar trebui să poată fi 
aplicată în domeniul vânzărilor la 
distanță, în special, vânzării de bunuri 
mobile, inclusiv fabricării sau producerii 
unor asemenea bunuri, deoarece, din punct 
de vedere economic, acesta este cel mai 
important tip de contract pentru comerțul 
transfrontalier, care ar putea prezenta un 
potențial de creștere deosebit în special în 
ceea ce privește comerțul electronic.

Or. de

Amendamentul 351
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a rezolva problemele existente 
legate de piața internă și concurență într-un 
mod orientat și proporțional, domeniul de 
aplicare ratione personae al Legislației 
europene comune în materie de vânzare ar 
trebui să se concentreze pe părțile care în 
prezent sunt descurajate să își desfășoare 
activitatea în străinătate din cauza 
diferențelor dintre legislațiile naționale în 
materie contractuală, având drept 
consecință un impact negativ semnificativ 
asupra comerțului transfrontalier. Prin 
urmare, aceasta ar trebui să aibă ca obiect 
toate tranzacțiile între întreprinderi și 
consumatori și contractele încheiate între 
comercianți, în cazul în care cel puțin una 
din părți este o IMM, răspunzând cerințelor 
formulate în Recomandarea 2003/361 a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Acest fapt nu ar trebui, cu 
toate acestea, să aducă atingere posibilității 
statelor membre de a adopta acte normative 
care să extindă domeniul de aplicare al 
Legislației europene comune în materie de 
vânzare, astfel încât să includă contractele 
între comercianți, dintre care niciunul nu 
este o IMM. În orice caz, în tranzacțiile 
dintre comercianți, aceștia se bucură de 
libertatea deplină de a contracta și sunt 
încurajați să se inspire din Legislația 
europeană comună în materie de vânzare în 
elaborarea clauzelor contractuale.

(21) Pentru a rezolva problemele existente 
legate de piața internă și concurență într-un 
mod orientat și proporțional, domeniul de 
aplicare ratione personae al Legislației 
europene comune în materie de vânzare ar 
trebui să se concentreze pe părțile care în 
prezent sunt descurajate să își desfășoare 
activitatea în străinătate din cauza 
diferențelor dintre legislațiile naționale în 
materie contractuală, având drept 
consecință un impact negativ semnificativ 
asupra comerțului transfrontalier. Prin 
urmare, aceasta ar trebui să aibă ca obiect 
toate tranzacțiile între întreprinderi și 
consumatori și contractele încheiate între 
comercianți, în cazul în care cel puțin una 
din părți este un IMM, răspunzând 
cerințelor formulate în Recomandarea 
2003/361 a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii. Atunci 
când toate părțile contractante sunt 
comercianți, antreprenorii individuali 
(individual entrepreneurship) ar trebui să 
fie egali consumatorilor, deoarece 
întreprinderile lor derogă în mod evident 
de la definiția generală a UE privind 
IMM-urile, respectiv microîntreprinderile, 
în ceea ce privește resursele și 
competențele lor. Acest fapt nu ar trebui, 
cu toate acestea, să aducă atingere 
posibilității statelor membre de a adopta 
acte normative care să extindă domeniul de 
aplicare al Legislației europene comune în 
materie de vânzare, astfel încât să includă 
contractele între comercianți, dintre care 
niciunul nu este un IMM. În orice caz, în 
tranzacțiile dintre comercianți, aceștia se 
bucură de libertatea deplină de a contracta 
și sunt încurajați să se inspire din Legislația 
europeană comună în materie de vânzare în 
elaborarea clauzelor contractuale.

Or. fi
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Amendamentul 352
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Acordul între părțile contractante este 
indispensabil pentru aplicarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare. 
Acesta ar trebui să facă obiectul unor 
cerințe stricte în cazul tranzacțiilor între 
întreprinderi și consumatori. Deoarece în 
practică, de obicei, comerciantul va fi cel 
care va propune aplicarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare, 
consumatorii trebuie să fie în deplină 
cunoștință de cauză cu privire la faptul că 
își dau acordul de a aplica norme diferite 
de cele ale legislației lor naționale 
preexistente. Prin urmare, acordul 
consumatorului de a aplica Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
trebui să fie admisibil numai dacă este 
exprimat sub forma unei declarații 
explicite, distincte de declarația prin care 
se exprimă acordul în vederea încheierii 
contractului. Prin urmare, nu ar trebui să 
fie posibil să se propună aplicarea 
Legislației europene comune în materie de 
vânzare ca o clauză a contractului care 
urmează să fie încheiat, mai ales ca un 
element al condițiilor și clauzelor standard 
ale comerciantului. Comerciantul ar trebui 
să furnizeze consumatorului, pe un suport 
durabil, o confirmare a acordului de 
aplicare a Legislației europene comune în 
materie de vânzare.

(22) Acordul între părțile contractante este 
indispensabil pentru aplicarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare. 
Acesta ar trebui să facă obiectul unor 
cerințe stricte în cazul tranzacțiilor între 
întreprinderi și consumatori. Deoarece în 
practică, de obicei, comerciantul va fi cel 
care va propune aplicarea Legislației 
europene comune în materie de vânzare, 
consumatorii trebuie să fie în deplină 
cunoștință de cauză cu privire la faptul că 
își dau acordul voluntar și la inițiativa 
acestora de a aplica norme diferite de cele 
ale legislației lor naționale preexistente. 
Prin urmare, acordul consumatorului de a 
aplica Legislația europeană comună în 
materie de vânzare ar trebui să fie 
admisibil numai dacă este exprimat sub 
forma unei declarații explicite, distincte de 
declarația prin care se exprimă acordul în 
vederea încheierii contractului. Prin 
urmare, nu ar trebui să fie posibil să se 
propună aplicarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare ca o clauză a 
contractului care urmează să fie încheiat, 
mai ales ca un element al condițiilor și 
clauzelor standard ale comerciantului. 
Comerciantul ar trebui să furnizeze 
consumatorului, pe un suport durabil, o 
confirmare a acordului de aplicare a 
Legislației europene comune în materie de 
vânzare.

Or. fi

Amendamentul 353
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Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În plus față de faptul de a fi o alegere 
conștientă, consimțământul consumatorului 
pentru utilizarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare ar trebui să 
fie o alegere în cunoștință de cauză. Prin 
urmare, comerciantul ar trebui nu numai să 
atragă atenția consumatorului cu privire la 
intenția sa de a aplica Legislația europeană 
comună în materie de vânzare, ci, de 
asemenea, să îi furnizeze informații cu 
privire la natura și la caracteristicile 
esențiale ale acesteia. Pentru a facilita 
această sarcină a comercianților, evitându-
se astfel formalitățile administrative inutile, 
precum și pentru a asigura coerența privind 
nivelul și calitatea informațiilor 
comunicate consumatorilor, comercianții ar 
trebui să le furnizeze acestora formularul 
standard de informare prevăzut în prezentul 
regulament, disponibil astfel în toate 
limbile oficiale ale Uniunii. În cazul în care 
nu este posibil să se furnizeze 
consumatorului formularul de informare, 
de exemplu în cazul unui apel telefonic, 
sau în cazul în care comerciantul nu a 
furnizat formularul de informare, acordul 
privind aplicarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare nu ar trebui 
să fie obligatoriu pentru consumator până 
când acesta nu a primit formularul de 
informare însoțit de confirmarea acordului 
și nu și-a exprimat ulterior 
consimțământul.

(23) În plus față de faptul de a fi o alegere 
conștientă, consimțământul consumatorului 
pentru utilizarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare ar trebui să 
fie o alegere în cunoștință de cauză. Prin 
urmare, comerciantul ar trebui nu numai să 
atragă atenția consumatorului cu privire la 
intenția sa de a aplica Legislația europeană 
comună în materie de vânzare, ci, de 
asemenea, să îi furnizeze la timp, înaintea 
încheierii unei tranzacții, informații cu 
privire la natura și la cele mai importante
caracteristici ale acestei legislații în 
materie de vânzare. Pentru a facilita 
această sarcină a comercianților, evitându-
se astfel formalitățile administrative inutile, 
precum și pentru a asigura coerența privind 
nivelul și calitatea informațiilor 
comunicate consumatorilor, comercianții ar 
trebui să le furnizeze acestora formularul 
standard de informare prevăzut în prezentul 
regulament, disponibil astfel în toate 
limbile oficiale ale Uniunii. În cazul în care 
nu este posibil să se furnizeze 
consumatorului formularul de informare, 
de exemplu în cazul unui apel telefonic, 
sau în cazul în care comerciantul nu a 
furnizat formularul de informare, acordul 
privind aplicarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare nu ar trebui 
să fie obligatoriu pentru consumator până 
când acesta nu a primit formularul de 
informare însoțit de confirmarea acordului 
și nu și-a exprimat ulterior 
consimțământul.

Or. fi
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Amendamentul 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În plus față de faptul de a fi o alegere 
conștientă, consimțământul consumatorului 
pentru utilizarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare ar trebui să 
fie o alegere în cunoștință de cauză. Prin 
urmare, comerciantul ar trebui nu numai să 
atragă atenția consumatorului cu privire la 
intenția sa de a aplica Legislația europeană 
comună în materie de vânzare, ci, de 
asemenea, să îi furnizeze informații cu 
privire la natura și la caracteristicile 
esențiale ale acesteia. Pentru a facilita 
această sarcină a comercianților, evitându-
se astfel formalitățile administrative inutile, 
precum și pentru a asigura coerența privind 
nivelul și calitatea informațiilor 
comunicate consumatorilor, comercianții ar 
trebui să le furnizeze acestora formularul 
standard de informare prevăzut în 
prezentul regulament, disponibil astfel în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. În cazul 
în care nu este posibil să se furnizeze 
consumatorului formularul de informare, 
de exemplu în cazul unui apel telefonic, 
sau în cazul în care comerciantul nu a 
furnizat formularul de informare, acordul 
privind aplicarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare nu ar trebui 
să fie obligatoriu pentru consumator până 
când acesta nu a primit formularul de 
informare însoțit de confirmarea acordului 
și nu și-a exprimat ulterior 
consimțământul.

(23) În plus față de faptul de a fi o alegere 
conștientă, consimțământul consumatorului 
pentru utilizarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare ar trebui să 
fie o alegere în cunoștință de cauză. Prin 
urmare, comerciantul ar trebui nu numai să 
atragă atenția consumatorului cu privire la 
intenția sa de a aplica Legislația europeană 
comună în materie de vânzare, ci, de 
asemenea, să îi furnizeze informații cu 
privire la natura și la caracteristicile 
esențiale ale acesteia. Pentru a facilita 
această sarcină a comercianților, evitându-
se astfel formalitățile administrative inutile, 
precum și pentru a asigura coerența privind 
nivelul și calitatea informațiilor 
comunicate consumatorilor, comercianții ar 
trebui să le furnizeze acestora un model de 
formular de informare prevăzut în 
prezentul regulament, disponibil astfel în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. În cazul 
în care nu este posibil să se furnizeze 
consumatorului formularul de informare, 
de exemplu în cazul unui apel telefonic, 
sau în cazul în care comerciantul nu a 
furnizat formularul de informare, acordul 
privind aplicarea Legislației europene 
comune în materie de vânzare nu ar trebui 
să fie obligatoriu pentru consumator până 
când acesta nu a primit formularul de 
informare însoțit de confirmarea acordului 
și nu și-a exprimat ulterior 
consimțământul.

Or. de

Justificare

Completarea amendamentelor din raportul privind formularele din anexă.
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Amendamentul 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Normele Legislației europene comune 
în materie de vânzare ar trebui să 
reglementeze aspectele de drept al 
contractelor care au relevanță practică pe 
durata ciclului de viață al tipurilor de 
contracte care se încadrează în domeniul 
său de aplicare ratione materiae și ratione 
personae, în special al celor încheiate 
online. Prin urmare, în plus față de 
drepturile și obligațiile părților și măsurile 
reparatorii în caz de neexecutare, Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
trebui să reglementeze obligațiile de 
informare precontractuală, încheierea 
contractului, inclusiv cerințele de formă, 
dreptul de retragere și consecințele 
acestuia, nulitatea pentru cauză de eroare, 
dol, violență sau leziune, precum și 
consecințele unei asemenea nulități, 
interpretarea, conținutul și efectele 
contractului, evaluarea și consecințele 
clauzelor contractuale abuzive, restituirea 
ca urmare a anulării și a rezoluțiunii, 
prescrierea și decăderea din drepturi. 
Aceasta ar trebui să reglementeze 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
tuturor obligațiilor care decurg din 
aplicarea sa.

(26) Normele Legislației europene comune 
în materie de vânzare ar trebui să 
reglementeze aspectele de drept al 
contractelor în domeniul vânzărilor la 
distanță, care au relevanță practică pe 
durata ciclului de viață al tipurilor de 
contracte care se încadrează în domeniul 
său de aplicare ratione materiae și ratione 
personae. Prin urmare, în plus față de 
drepturile și obligațiile părților și măsurile 
reparatorii în caz de neexecutare, Legislația 
europeană comună în materie de vânzare ar 
trebui să reglementeze obligațiile de 
informare precontractuală, încheierea 
contractului, inclusiv cerințele de formă, 
dreptul de retragere și consecințele 
acestuia, nulitatea pentru cauză de eroare, 
dol, violență sau leziune, precum și 
consecințele unei asemenea nulități, 
interpretarea, conținutul și efectele 
contractului, evaluarea și consecințele 
clauzelor contractuale abuzive, restituirea 
ca urmare a anulării și a rezoluțiunii, 
prescrierea și decăderea din drepturi. 
Aceasta ar trebui să reglementeze 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
tuturor obligațiilor care decurg din 
aplicarea sa.

Or. de

Amendamentul 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Considerentul 35



PE510.531v01-00 16/104 AM\934215RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) De asemenea, este necesar să se 
revizuiască modul de aplicare a Legislației 
europene comune în materie de vânzare 
sau a oricărei dispoziții a prezentului 
regulament, la cinci ani de la data punerii 
sale în aplicare. Revizuirea ar trebui să țină 
seama, printre altele, de nevoia de a 
extinde domeniul de aplicare în privința 
contractelor între comercianți, de evoluțiile 
tehnologice și ale pieței în ceea ce privește 
conținutul digital, precum și de evoluțiile 
viitoare ale acquis-ului Uniunii.

(35) De asemenea, este necesar să se 
revizuiască modul de aplicare a Legislației 
europene comune în materie de vânzare 
sau a oricărei dispoziții a prezentului 
regulament, la cinci ani de la data punerii 
sale în aplicare. Revizuirea ar trebui să țină 
seama, printre altele, de nevoia de a 
extinde domeniul de aplicare dincolo de 
domeniul vânzărilor la distanță, precum și 
în privința contractelor între comercianți, 
de evoluțiile tehnologice și ale pieței în 
ceea ce privește conținutul digital, precum 
și de evoluțiile viitoare ale acquis-ului 
Uniunii.

Or. de

Amendamentul 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Pentru a evita duplicarea și pentru a 
completa legislația UE existentă, prezenta 
directivă ar trebui să țină seama de 
principiile Directivei 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care a 
armonizat normele aplicabile contractelor 
la distanță și contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale, de exemplu 
informarea precontractuală, cerințele de 
formă, dreptul de retragere, livrarea, 
transferul riscurilor și mijloacele de plată. 
Acest lucru ar trebui să asigure un cadru 
juridic solid al normelor europene pentru 
întreprinderile care vând bunuri sau 
conținut digital consumatorilor din 
întreaga Uniune.

Or. en
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Amendamentul 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) După adoptarea prezentei directive, 
Comisia Europeană ar trebui să înființeze 
un grup de lucru, alcătuit în principal din 
grupuri care reprezintă consumatori și 
întreprinderi, sprijinit de cadre 
universitare și de practicieni, pentru a 
elabora clauze și condiții standard pentru 
contractele online încheiate între 
întreprinderi și consumatori, pe baza 
normelor stipulate în prezenta directivă și 
în acquis-ul privind protecția 
consumatorilor, în special în 
Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 359
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Scopul prezentului regulament este de 
a îmbunătăți condițiile pentru crearea și 
funcționarea pieței interne, prin punerea 
la dispoziție a unui set unitar de norme de 
drept contractual, astfel cum se prevede în 
anexa I („Legislația europeană comună în 
materie de vânzare”). Aceste norme pot fi 
aplicate în cazul tranzacțiilor 
transfrontaliere care au ca obiect vânzarea 
de bunuri, furnizarea de conținut digital sau 
prestarea de servicii conexe, în cazul în 

(1) Scopul prezentei directive este crearea 
unei legislații europene comune 
facultative pe piața internă, prin punerea 
la dispoziție a unui set unitar de norme de 
drept contractual, astfel cum se prevede în 
anexa I („Legislația europeană comună în 
materie de vânzare”). Aceste norme se 
aplică în paralel cu legislația națională și 
pot fi aplicate, dacă sunt alese în locul 
dispozițiilor naționale, exclusiv în 
domeniul dreptului contractual cu privire 
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care părțile contractante convin în acest 
sens.

la tranzacțiile transfrontaliere care au ca 
obiect vânzarea de bunuri, furnizarea de 
conținut digital sau prestarea de servicii 
conexe, în cazul în care părțile contractante 
convin în mod expres în acest sens.

Or. el

Amendamentul 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Scopul prezentului regulament este de a 
îmbunătăți condițiile pentru crearea și 
funcționarea pieței interne, prin punerea la 
dispoziție a unui set unitar de norme de 
drept contractual, astfel cum se prevede în 
anexa I („Legislația europeană comună în 
materie de vânzare”). Aceste norme pot fi 
aplicate în cazul tranzacțiilor 
transfrontaliere care au ca obiect vânzarea 
de bunuri, furnizarea de conținut digital sau 
prestarea de servicii conexe, în cazul în 
care părțile contractante convin în acest 
sens.

(1) Scopul prezentului regulament este de a 
îmbunătăți condițiile pentru crearea și 
funcționarea pieței interne, prin punerea la 
dispoziție a unui set unitar de norme de 
drept contractual, astfel cum se prevede în 
anexa I („Legislația europeană comună în 
materie de vânzare”). Aceste norme pot fi 
aplicate în cazul tranzacțiilor 
transfrontaliere în domeniul vânzărilor la 
distanță, în special al comerțului online,
care au ca obiect vânzarea de bunuri, 
furnizarea de conținut digital sau prestarea 
de servicii conexe, în cazul în care părțile 
contractante convin în acest sens.

Or. de

Amendamentul 361
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament permite 
comercianților să se bazeze pe un set 
comun de norme și să folosească aceleași 

(2) Prezenta directivă permite 
comercianților să se bazeze pe un set 
comun de norme și să folosească aceleași 
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clauze contractuale pentru toate tranzacțiile
transfrontaliere, reducând astfel costurile 
inutile, furnizând în același timp un nivel 
ridicat de securitate juridică.

clauze contractuale pentru toate tranzacțiile 
transfrontaliere.

Or. el

Amendamentul 362
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește contractele încheiate 
între comercianți și consumatori, prezentul 
regulament cuprinde un set global de 
norme în materia protecției consumatorilor, 
destinate să asigure un nivel ridicat de 
protecție a acestora, pentru a crește 
încrederea consumatorilor în piața internă 
și pentru a-i încuraja să efectueze achiziții 
transfrontaliere.

(3) În ceea ce privește contractele încheiate 
între comercianți și consumatori 
referitoare la tranzacțiile transfrontaliere, 
prezenta directivă cuprinde un set de 
norme în materia protecției consumatorilor, 
destinate să asigure un nivel ridicat de 
protecție a acestora, pentru a crește 
încrederea consumatorilor în piața internă 
și pentru a-i încuraja să efectueze achiziții 
transfrontaliere.

Or. el

Amendamentul 363
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică ce acționează în scopuri 
care se încadrează în activitatea sa 
comercială, industrială, de artizanat sau 
profesională;

(e) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, ce acționează singură 
sau prin intermediul unei alte persoane, 
care acționează în numele sau în contul 
său, în scopuri care se încadrează în 
activitatea sa comercială, industrială, de 
artizanat sau profesională;
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Or. de

Justificare

Această definiție corespunde Directivei 83/2011/UE privind drepturile consumatorilor, în 
special în ceea privește activitatea terților în numele și în contul comerciantului. 
Reprezentarea în sine nu este reglementată de Legislația europeană comună în materie de 
vânzare. Totuși, pentru consumator, în funcție de faptul dacă acesta acționează singur sau 
prin intermediul altora, diferitele consecințe nu sunt în niciun caz inteligibile și nici complet 
confuze.

Amendamentul 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract între comerciant și consumator în 
cadrul unui regim organizat de vânzare la 
distanță, încheiat în lipsa prezenței fizice 
simultane a comerciantului sau, în cazul în 
care comerciantul este o persoană juridică, 
a unei persoane fizice care reprezintă 
comerciantul, și a consumatorului, cu 
utilizarea exclusivă, până inclusiv la data la 
care s-a încheiat contractul, a unuia sau a 
mai multor mijloace de comunicare la 
distanță;

(p) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract între comerciant și consumator 
sau alt comerciant în cadrul unui regim 
organizat de vânzare la distanță, încheiat în 
lipsa prezenței fizice simultane a 
comerciantului sau, în cazul în care 
comerciantul este o persoană juridică, a 
unei persoane fizice care reprezintă 
comerciantul, și a consumatorului sau a 
celuilalt comerciant, cu utilizarea 
exclusivă, până inclusiv la data la care s-a 
încheiat contractul, a unuia sau a mai 
multor mijloace de comunicare la distanță;

Or. de

Justificare

Limitarea domeniului de aplicare necesită o definiție mai exactă și, în special, o precizare a 
faptului că sunt incluse și contractele B2B.

Amendamentul 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „contract în afara spațiilor 
comerciale” înseamnă orice contract între 
un comerciant și un consumator:

eliminat

(i) încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului sau, în cazul în care 
comerciantul este o persoană juridică, a 
persoanei fizice care reprezintă 
comerciantul, și a consumatorului într-un 
loc care nu este spațiul comercial al 
comerciantului, sau încheiat pe baza unei 
oferte făcute de către consumator, în 
aceleași circumstanțe sau
(ii) încheiat la sediul comerciantului sau 
prin intermediul oricărui mijloc de 
comunicare la distanță, imediat după ce 
consumatorul a fost abordat personal și 
individual într-un loc care nu este spațiul 
comercial al comerciantului, în prezența 
fizică simultană a comerciantului sau, în 
cazul în care comerciantul este o 
persoană juridică, a persoanei fizice care 
reprezintă comerciantul, și a 
consumatorului sau
(iii) încheiat în timpul unei excursii 
organizate de comerciant sau, în cazul în 
care comerciantul este o persoană 
juridică, de persoana fizică care 
reprezintă comerciantul, în scopul sau 
având drept rezultat promovarea și 
vânzarea de bunuri sau oferirea de 
conținut digital sau furnizarea de servicii 
conexe către consumator;

Or. de

Justificare

Prin limitarea domeniului de aplicare la contractele la distanță se elimină necesitatea acestor 
definiții, întrucât aceste contracte nu mai sunt incluse.

Amendamentul 366
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului sau, în cazul în care 
comerciantul este o persoană juridică, a 
persoanei fizice care reprezintă 
comerciantul, și a consumatorului într-un 
loc care nu este spațiul comercial al 
comerciantului, sau încheiat pe baza unei 
oferte făcute de către consumator, în 
aceleași circumstanțe sau

(i) încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului într-un 
loc care nu este spațiul comercial al 
comerciantului, sau încheiat pe baza unei 
oferte făcute de către consumator, în 
aceleași circumstanțe sau

Or. de

Amendamentul 367
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) încheiat la sediul comerciantului sau 
prin intermediul oricărui mijloc de 
comunicare la distanță, imediat după ce 
consumatorul a fost abordat personal și 
individual într-un loc care nu este spațiul 
comercial al comerciantului, în prezența 
fizică simultană a comerciantului sau, în 
cazul în care comerciantul este o 
persoană juridică, a persoanei fizice care 
reprezintă comerciantul, și a 
consumatorului sau

(ii) încheiat la sediul comerciantului sau 
prin intermediul oricărui mijloc de 
comunicare la distanță, imediat după ce 
consumatorul a fost abordat personal și 
individual într-un loc care nu este spațiul 
comercial al comerciantului, în prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau

Or. de

Justificare

Dacă se stabilește ca referință definiția „comerciantului” din Directiva 83/2011/UE privind 
drepturile consumatorilor, trebuie, prin urmare, revizuită și definiția „contractelor încheiate 
în afara spațiilor comerciale”.
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Amendamentul 368
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) încheiat în timpul unei excursii 
organizate de comerciant sau, în cazul în 
care comerciantul este o persoană 
juridică, de persoana fizică care 
reprezintă comerciantul, în scopul sau 
având drept rezultat promovarea și 
vânzarea de bunuri sau oferirea de conținut 
digital sau furnizarea de servicii conexe 
către consumator;

(iii) încheiat în timpul unei excursii 
organizate de comerciant în scopul sau 
având drept rezultat promovarea și 
vânzarea de bunuri sau oferirea de conținut 
digital sau furnizarea de servicii conexe 
către consumator;

Or. de

Amendamentul 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „spațiu comercial” înseamnă: eliminat
(i) orice spațiu imobil de vânzare cu 
amănuntul, în care comerciantul își 
desfășoară activitatea în mod permanent, 
sau
(ii) orice spațiu mobil de vânzare cu 
amănuntul, în care comerciantul își 
desfășoară activitatea în mod obișnuit;

Or. de

Justificare

Prin limitarea domeniului de aplicare la contractele la distanță se elimină necesitatea acestor 
definiții, întrucât aceste contracte nu mai sunt incluse.
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Amendamentul 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „licitație publică” înseamnă o metodă 
de vânzare în care produsele sau conținutul 
digital sunt oferite de comerciant către 
consumator, care participă sau căruia i se 
oferă posibilitatea de a participa personal la 
licitație, prin intermediul unei proceduri de 
licitare transparente, concurențiale, 
conduse de un adjudecător și în care 
ofertantul câștigător este obligat să 
cumpere bunurile sau conținutul digital;

(u) „licitație publică” înseamnă o metodă 
de vânzare în care produsele, conținutul 
digital sau serviciile sunt oferite de 
comerciant către consumator prin 
intermediul unei proceduri de licitare 
transparente, concurențiale, conduse de un 
adjudecător și în care ofertantul câștigător 
este obligat să cumpere bunurile,
conținutul digital sau serviciile;

Or. de

Justificare

Adaptarea conținutului la limitarea la contractele la distanță și adaptarea la definiția 
prevăzută de Directiva privind drepturile consumatorilor.

Amendamentul 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ya (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ya) o acțiune sau omisiune este 
„justificată” atunci când nu poate fi 
imputată în mod obiectiv persoanei care 
face acțiunea sau omisiunea.

Or. de

Justificare

Îmbunătățirea formulării amendamentului 92 inițial.
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Amendamentul 372
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Caracterul opțional al Legislației 
europene comune în materie de vânzare
Părțile pot să convină să aplice normele 
Legislației europene comune în materie 
de vânzare pentru contractele 
transfrontaliere care au ca obiect 
vânzarea de bunuri, furnizarea de 
conținut digital și prestarea de servicii 
conexe care intră în domeniul său de 
aplicare teritorial, material și personal, 
astfel cum se prevede la articolele 4 – 7.

Or. en

Amendamentul 373
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul acordurilor suplimentare care nu 
fac obiectul Legislației europene comune 
în materie de vânzare, pentru aceste 
clauze se aplică invalidarea alegerii;

Or. de

Amendamentul 374
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adresa indicată de consumator, adresa 
de livrare a bunurilor sau adresa de 
facturare sunt situate într-un alt stat decât
statul în care comerciantul are reședința 
obișnuită și

(a) țara de reședință indicată de 
consumator nu este statul în care 
comerciantul are reședința obișnuită și

Or. el

Amendamentul 375
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, 
reședința obișnuită a societăților și a altor
organisme, constituite sau nu ca persoane
juridice, este sediul unde și-au stabilit 
organele administrative centrale. Reședința 
obișnuită a unui comerciant persoană fizică 
este locul în care persoana în cauză își 
desfășoară activitatea principală.

(4) În sensul prezentului regulament, 
reședința obișnuită a comercianților sau a 
societăților, respectiv a altor asociații, 
indiferent de faptul dacă au sau nu 
personalitate juridică, este sediul unde și-
au stabilit organele administrative centrale, 
în măsura în care acestea nu dețin în țara 
consumatorului nici magazine de vânzare 
cu amănuntul, nici birouri, iar 
comercianții sau reprezentanții legali nu 
au niciun alt tip de filială, și atâta timp 
cât nu sunt înregistrate în registrele 
autorităților competente din statele 
membre ca societăți sau alte asociații cu 
sau fără personalitate juridică. Reședința 
obișnuită a unui comerciant persoană fizică 
este locul în care persoana în cauză își 
desfășoară activitatea principală.

Or. el

Amendamentul 376
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contracte în cazul cărora se poate aplica 
Legislația europeană comună în materie de 
vânzare

Contracte transfrontaliere în cazul cărora 
se poate aplica Legislația europeană 
comună în materie de vânzare

Or. el

Amendamentul 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Legislația europeană comună în materie de 
vânzare poate fi aplicată în cazul:

Legislația europeană comună în materie de 
vânzare poate fi aplicată în cazul 
următoarelor contracte la distanță, 
inclusiv al contractelor online, care:

Or. de

Amendamentul 378
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația europeană comună în materie 
de vânzare poate fi aplicată doar dacă 
furnizorul de conținut digital este un 
comerciant. Atunci când toate părțile 
contractante sunt comercianți, Legislația 
europeană comună în materie de vânzare 
poate fi aplicată dacă cel puțin una dintre 
aceste părți este o întreprindere mică sau 
mijlocie („IMM”).

(1) Legislația europeană comună în materie 
de vânzare poate fi aplicată doar dacă 
furnizorul de conținut digital este un 
comerciant. Atunci când toate părțile 
contractante sunt comercianți, Legislația 
europeană comună în materie de vânzare 
poate fi aplicată dacă cel puțin una dintre 
aceste părți este o întreprindere mică sau 
mijlocie („IMM”). Atunci când toate 
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părțile contractante sunt comercianți, 
antreprenorii individuali (individual 
entrepreneurship) sunt egali 
consumatorilor în ceea ce privește 
aspectul protecției.

Or. fi

Amendamentul 379
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În raporturile dintre un comerciant și un 
consumator, alegerea Legislației europene 
comune în materie de vânzare produce 
efecte numai în cazul în care consumatorul 
și-a exprimat consimțământul printr-o 
declarație explicită, distinctă de declarația 
care indică acordul pentru încheierea unui 
contract. Comerciantul trebuie să furnizeze 
consumatorului o confirmare a acestui 
acord, pe un suport durabil.

(2) În raporturile dintre un comerciant și un 
consumator, alegerea Legislației europene 
comune în materie de vânzare produce 
efecte numai în cazul în care consumatorul 
și-a exprimat voluntar și la inițiativa lui 
consimțământul printr-o declarație 
explicită, distinctă de declarația care indică 
acordul pentru încheierea unui contract. 
Comerciantul trebuie să furnizeze 
consumatorului o confirmare a acestui 
acord, pe un suport durabil.

Or. fi

Amendamentul 380
Josef Weidenholzer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Acordurile care depășesc domeniul 
de aplicare al Legislației europene 
comune în materie de vânzare sunt nule.

Or. de
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Justificare

În cazul în care acordurile nu includ domeniul de aplicare al Legislației europene comune în 
materie de vânzare, care este stabilit de regulament, ele prevăzând depășirea acestuia sau 
aplicarea Legislației europene comune în materie de vânzare în privința contractelor mixte 
sau finanțate prin credit sau aplicarea acestora doar parțial, trebuie clarificat aspectul dacă 
acordul privind utilizarea nu este valabil. Prin urmare, legislația aplicabilă trebuie stabilită 
în conformitate cu regulile ROMA I.

Amendamentul 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formularul standard de informare în 
contractele încheiate între un comerciant și 
un consumator

Modelul de formular de informare în 
contractele încheiate între un comerciant și 
un consumator

Or. de

Amendamentul 382
Josef Weidenholzer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care este de acord cu 
aplicarea Legislației europene comune în 
materie de vânzare, comerciantul
transmite consumatorului formularul 
standard de informare pe un suport 
durabil.

Or. de

Justificare

Formularul standard de informare trebuie înmânat consumatorului după ce s-a convenit să se 
aplice Legislația europeană comună în materie de vânzare.
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Amendamentul 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
unui contract de furnizare de produse 
alimentare, băuturi sau alte bunuri de uz 
curent în gospodărie, livrate fizic de un 
comerciant cu ocazia unor deplasări 
frecvente și periodice la domiciliul, 
reședința sau locul de muncă al 
consumatorului;

Or. de

Justificare

În temeiul articolului 13 punctul Va din anexă.

Amendamentul 384
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd sancțiuni pentru 
încălcarea de către comercianți, în relația 
cu consumatorii, a cerințelor prevăzute la 
articolele 8 și 9 și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că aceste 
sancțiuni sunt aplicate. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop sunt eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică Comisiei dispozițiile relevante 
până cel târziu [1 an după data punerii în 
aplicare a prezentului regulament] și orice 
modificări ulterioare în termenul cel mai 
scurt

Statele membre prevăd sancțiuni 
proporționale pentru încălcarea de către 
comercianți, în relația cu consumatorii, a 
cerințelor prevăzute la articolele 8 și 9 și 
iau toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că aceste sancțiuni sunt aplicate. 
Statele membre notifică Comisiei 
dispozițiile relevante până cel târziu [1 an 
după data punerii în aplicare a prezentului 
regulament] și orice modificări ulterioare 
în termenul cel mai scurt
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Or. en

Amendamentul 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când părțile au convenit în mod 
valabil să aplice Legislația europeană 
comună în materie de vânzare pentru un 
contract, aspectele care fac obiectul acestei 
legislații sunt reglementate în mod exclusiv 
de aceasta. Cu condiția ca respectivul 
contract să fi fost efectiv încheiat, 
Legislația europeană comună în materie de 
vânzare reglementează, de asemenea, 
respectarea obligațiilor de furnizare a 
informațiilor precontractuale și măsurile 
reparatorii în cazul neexecutării acestor 
obligații.

Atunci când părțile au convenit în mod 
valabil să aplice Legislația europeană 
comună în materie de vânzare pentru un 
contract, aspectele care fac obiectul acestei 
legislații sunt reglementate în mod exclusiv 
de aceasta. În cazul în care comerciantul 
oferă bunuri, furnizând conținuturi 
digitale sau servicii conexe cu 
posibilitatea de a aplica Legislația 
europeană comună în materie de vânzare,
aceasta din urmă reglementează, de 
asemenea, respectarea obligațiilor de 
furnizare a informațiilor precontractuale și 
măsurile reparatorii în cazul neexecutării 
acestor obligații

Or. de

Justificare

Obligațiile precontractuale de informare nu pot fi pe deplin eficiente decât dacă se aplică 
independent de încheierea propriu-zisă a contractului. De asemenea, trebuie să se asigure că, 
în cazul încălcării obligațiilor de informare ce rezultă din Legislația europeană comună în 
materie de vânzare, concurenții și asociațiile consumatorilor pot lua măsuri juridice.

Amendamentul 386
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractelor în care reședința obișnuită 
a comercianților sau, în cazul unui 

(a) contractelor în care reședința obișnuită 
a comercianților se află în acel stat membru 
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contract între un comerciant și un 
consumator, reședința obișnuită a 
comerciantului, adresa indicată de 
consumator, adresa de livrare a bunurilor 
și adresa de facturare se află în acel stat 
membru și/sau

și

Or. de

Amendamentul 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La data de … [5 ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social un raport 
detaliat privind funcționarea prezentului 
regulament, ținând seama, între altele, de 
nevoia de a extinde domeniul său de 
aplicare în privința contractelor între 
comercianți, de evoluțiile tehnologice și ale 
pieței în ceea ce privește conținutul digital, 
precum și de evoluțiile viitoare ale acquis-
ului Uniunii.

(2) La data de … [5 ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social un raport 
detaliat privind funcționarea prezentului 
regulament, ținând seama, între altele, de 
nevoia de a extinde domeniul său de 
aplicare dincolo de domeniul vânzărilor la 
distanță în privința contractelor între 
comercianți, de evoluțiile tehnologice și ale 
pieței în ceea ce privește conținutul digital, 
precum și de evoluțiile viitoare ale acquis-
ului Uniunii.

Or. de

Amendamentul 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Contracte-model
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Comisia prezintă clauzele și condițiile 
standard în termen de [un an] de la 
transpunerea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16b
Comisia realizează o campanie de 
informare pentru a informa 
întreprinderile de la nivel național cu 
privire la aceste clauze standard pentru 
tranzacțiile online între consumatori, pe 
baza normelor europene.

Or. en

Amendamentul 390
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care prin Legislația 
europeană comună în materie de vânzare se 
prevede altfel, nicio formalitate nu este 
cerută pentru redactarea sau probarea unui 
contract, a unei declarații sau a oricărui alt 
act reglementat de acesta.

Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel prin Legislația europeană comună în 
materie de vânzare sau legislația națională 
respectivă care nu face parte din 
Legislația europeană comună în materie 
de vânzare, care este aplicabilă în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 593/2008, (CE) 
nr. 864/2007 sau al oricărei alte norme 
relevante în materia conflictului de legi, 
nicio formalitate nu este cerută pentru 
redactarea sau probarea unui contract, a 
unei declarații sau a oricărui alt act 
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reglementat de acesta.

Or. en

Justificare

Acest amendament are drept scop prevenirea situațiilor în care elemente din Regulamentul 
Roma I sunt eludate. Articolul 11 din Regulamentul Roma I stipulează că cerințele de formă 
din dreptul național care determină, de exemplu, o protecție mai ridicată a consumatorilor, 
sunt valabile.

Amendamentul 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a furniza informații în 
momentul încheierii cu un consumator a 
unui contract la distanță sau a unui 
contract în afara spațiilor comerciale

Obligația de a furniza informații în 
momentul încheierii cu un consumator a 
unui contract

Or. de

Justificare

Întrucât domeniul de aplicare al contractelor la distanță trebuie limitat, această formulare se 
referă numai la contractele la distanță. Totuși, în cazul alegerii acestei formulări, s-ar crea 
impresia că ar exista mai multe opțiuni contractuale.

Amendamentul 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un comerciant care încheie un contract 
la distanță sau un contract în afara 
spațiilor comerciale are obligația, înainte 
de încheierea contractului sau de nașterea 
oricărei obligații în seama consumatorului, 

(1) Un comerciant care încheie un contract 
are obligația, înainte de încheierea 
contractului sau de nașterea oricărei 
obligații în seama consumatorului, în 
temeiul unei eventuale oferte, să informeze 
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în temeiul unei eventuale oferte, să 
informeze consumatorul, în mod clar și 
ușor de înțeles, cu privire la:

consumatorul, în mod clar și ușor de 
înțeles, cu privire la:

Or. de

Amendamentul 393
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexa I – articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prețul total, precum și taxele și costurile 
suplimentare, în conformitate cu articolul 
14;

(b) prețul total, precum și taxele și costurile 
suplimentare, precum impozitele, în 
conformitate cu articolul 14;

Or. fi

Amendamentul 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unui contract la distanță,
informațiile prevăzute de prezentul articol 
trebuie:

(3) Informațiile prevăzute de prezentul 
articol trebuie:

Or. de

Amendamentul 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru un contract în afara spațiilor 
comerciale, informațiile prevăzute de 
prezentul articol trebuie:

eliminat

(a) să fie furnizate pe suport de hârtie sau, 
în cazul în care consumatorul este de 
acord, pe un alt suport durabil și
(b) să fie lizibile și într-un limbaj simplu 
și inteligibil.

Or. de

Justificare

Eliminat ca urmare a limitării domeniului de aplicare.

Amendamentul 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un contract încheiat prin intermediul 
distribuitoarelor automate sau în 
localurile comerciale automatizate;

eliminat

Or. de

Justificare

Eliminat ca urmare a limitării domeniului de aplicare.

Amendamentul 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un contract în afara spațiilor 
comerciale, dacă prețul, sau, în cazul în 
care au fost încheiate simultan mai multe 
contracte, prețul total prevăzut în 
contracte nu depășește 50 EUR sau o 
sumă echivalentă în moneda convenită 
pentru prețul prevăzut în contract.

eliminat

Or. de

Justificare

Eliminat ca urmare a limitării domeniului de aplicare.

Amendamentul 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în conformitate cu legislația statelor 
membre, se încheie de către un funcționar 
public care are obligația legală de a fi 
independent și imparțial și care trebuie să 
se asigure, furnizând informații juridice 
cuprinzătoare, că încheierea contractului 
survine numai după ce consumatorul a 
analizat cu atenție aspectele juridice și a 
luat la cunoștință sfera de aplicare 
juridică a acestuia. Acest lucru se aplică 
și în cazul încheierii unui contract în fața 
instanței;

Or. de

Amendamentul 399
Othmar Karas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 13 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în conformitate cu legislația statelor 
membre, stabilit de un funcționar public 
care are obligația legală de a fi imparțial 
și independent și care trebuie să se 
asigure, furnizând informații juridice 
cuprinzătoare, că încheierea contractului 
survine numai după ce consumatorul a 
analizat cu atenție aspectele juridice și a 
luat la cunoștință sfera de aplicare 
juridică a acestuia;

Or. en

Amendamentul 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații privind dreptul de retragere în 
momentul încheierii unui contract la 
distanță sau în afara spațiilor comerciale

Informații privind dreptul de retragere în 
momentul încheierii unui contract

Or. de

Amendamentul 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă este cazul, informațiile care 
trebuie furnizate în temeiul articolului 13 
alineatul (1) litera (e) trebuie să includă 
obligația consumatorului de a suporta 

(2) Dacă este cazul, informațiile care 
trebuie furnizate în temeiul articolului 13 
alineatul (1) litera (e) trebuie să includă 
obligația consumatorului de a suporta 
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costurile aferente returnării bunurilor în 
eventualitatea retragerii și, în cazul 
contractelor la distanță, obligația 
consumatorului de a suporta costul 
returnării bunurilor, în cazul în care, dată 
fiind natura lor, bunurile nu pot fi returnate 
în mod normal prin poștă.

costurile aferente returnării bunurilor în 
eventualitatea retragerii numai în cazul în 
care, dată fiind natura lor, bunurile nu pot 
fi returnate în mod normal prin poștă.

Or. de

Amendamentul 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele în afara spațiilor comerciale: 
cerințe suplimentare privind furnizarea de 
informații și confirmarea

eliminat

(1) Comerciantul trebuie să comunice 
consumatorului un exemplar al 
contractului semnat sau confirmarea 
contractului și, după caz, inclusiv 
confirmarea consimțământului și a luării 
la cunoștință din partea consumatorului, 
conform articolului 40 alineatul (3) 
litera (d), pe suport de hârtie, sau, în cazul 
în care comerciantul este de acord, pe un 
alt suport durabil.
(2) Atunci când consumatorul dorește ca 
furnizarea serviciilor conexe să înceapă 
în cursul termenului de retragere prevăzut 
la articolul 42 alineatul (2), comerciantul 
trebuie să solicite consumatorului să 
formuleze o cerere expresă în acest sens 
pe un suport durabil.

Or. de

Amendamentul 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele la distanță: informații 
suplimentare și alte cerințe

Informații suplimentare și alte cerințe

Or. de

Amendamentul 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un comerciant apelează 
telefonic consumatorul în vederea 
încheierii unui contract la distanță, la 
începutul conversației cu consumatorul, 
comerciantul trebuie să își decline 
identitatea și, dacă este cazul, identitatea 
persoanei în numele căreia telefonează și 
să specifice scopul comercial al apelului.

(1) Atunci când un comerciant apelează 
telefonic consumatorul în vederea 
încheierii unui contract, la începutul 
conversației cu consumatorul, comerciantul 
trebuie să își decline identitatea și, dacă 
este cazul, identitatea persoanei în numele 
căreia telefonează și să specifice scopul 
comercial al apelului.

Or. de

Amendamentul 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care contractul la distanță
este încheiat prin intermediul unui mediu 
de comunicare la distanță care permite un 
spațiu sau o perioadă de timp limitată 
pentru prezentarea informațiilor, 
comerciantul trebuie să furnizeze, pe 

(2) În cazul în care contractul este încheiat 
prin intermediul unui mediu de comunicare 
la distanță care permite un spațiu sau o 
perioadă de timp limitată pentru 
prezentarea informațiilor, comerciantul 
trebuie să furnizeze, pe suportul în cauză și 
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suportul în cauză și înainte de încheierea 
unui astfel de contract, cel puțin 
informațiile prevăzute la alineatul (3) al 
prezentului articol. Comerciantul 
furnizează consumatorului celelalte 
informații prevăzute la articolul 13, într-un 
mod adecvat, în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3).

înainte de încheierea unui astfel de 
contract, cel puțin informațiile prevăzute la 
alineatul (3) al prezentului articol. 
Comerciantul furnizează consumatorului 
celelalte informații prevăzute la 
articolul 13, într-un mod adecvat, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un contract la distanță încheiat prin 
telefon este valabil numai în cazul în care 
consumatorul semnează oferta sau își dă 
consimțământul în scris, indicând acordul 
de a încheia un contract. Comerciantul 
trebuie să furnizeze consumatorului o 
confirmare a acestui acord, pe un suport 
durabil.

(4) Un contract încheiat prin telefon este 
valabil numai în cazul în care 
consumatorul semnează oferta sau își dă 
consimțământul în scris, indicând acordul 
de a încheia un contract. Comerciantul 
trebuie să furnizeze consumatorului o 
confirmare a acestui acord, pe un suport 
durabil.

Or. de

Amendamentul 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comerciantul trebuie să ofere 
consumatorului o confirmare a contractului 
încheiat, inclusiv, după caz, a acordului și a 
confirmării consumatorului menționate la 
articolul 40 alineatul (3) litera (d), și toate 
informațiile menționate la articolul 13, pe 

(5) Comerciantul trebuie să ofere 
consumatorului o confirmare a contractului 
încheiat, inclusiv, după caz, a acordului și a 
confirmării consumatorului menționate la 
articolul 40 alineatul (3) litera (d), și toate 
informațiile menționate la articolul 13, pe 
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un suport durabil. Comerciantul trebuie să 
furnizeze aceste informații în termen 
rezonabil după încheierea contractului la 
distanță, și cel târziu în momentul livrării 
bunurilor sau înainte să înceapă livrarea 
conținutului digital sau prestarea 
serviciului conex, cu excepția cazului în 
care aceste informații au fost deja furnizate 
consumatorului înainte de încheierea 
contractului la distanță, pe un suport 
durabil.

un suport durabil. Comerciantul trebuie să 
furnizeze aceste informații în termen 
rezonabil după încheierea contractului, și 
cel târziu în momentul livrării bunurilor 
sau înainte să înceapă livrarea conținutului 
digital sau prestarea serviciului conex, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
au fost deja furnizate consumatorului 
înainte de încheierea contractului, pe un 
suport durabil.

Or. de

Amendamentul 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a furniza informații în 
momentul încheierii altor contracte în 
afara contractelor la distanță și a 
contractelor în afara spațiilor comerciale

eliminat

(1) În cazul altor contracte decât 
contractele la distanță și contractele în 
afara spațiilor comerciale, comerciantul 
are obligația de a furniza consumatorului 
următoarele informații, în mod clar și 
ușor de înțeles, înainte de încheierea 
contractului sau de nașterea oricărei 
obligații în seama consumatorului în 
temeiul unei eventuale oferte, în cazul în 
care aceste informații nu reies în mod 
evident din context:
(a) caracteristicile esențiale ale bunurilor, 
ale conținutului digital sau ale serviciilor 
conexe care urmează să fie furnizate, în 
măsura adecvată suportului de 
comunicare și bunurilor, conținutului 
digital sau serviciilor conexe în cauză;
(b) prețul total, precum și taxele și 
costurile suplimentare, în conformitate cu 
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articolul 14;
(c) identitatea comerciantului, cum ar fi 
denumirea sa comercială, adresa 
geografică la care își are sediul și 
numărul său de telefon;
(d) clauzele contractuale, în conformitate 
cu articolul 16 literele (a) și (b);
(e) dacă este cazul, existența și condițiile 
pe care acesta le impune în ceea ce 
privește asistența postvânzare pentru 
consumatori, serviciile postvânzare și 
garanțiile comerciale, precum și politica 
de soluționare a reclamațiilor;
(f) dacă este cazul, modul de funcționare, 
inclusiv măsurile aplicabile de protecție 
tehnică a conținutului digital și
(g) dacă este cazul, orice 
interoperabilitate relevantă a conținutului 
digital cu echipamentul și programele 
informatice de care comerciantul are 
cunoștință sau se poate aștepta să aibă 
cunoștință.
(2) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
în care contractul presupune o tranzacție 
curentă și este executat imediat în 
momentul încheierii sale.

Or. de

Amendamentul 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații suplimentare privind furnizarea 
de informații în contractele la distanță care 
urmează să fie încheiate prin mijloace 
electronice

Obligații suplimentare privind furnizarea 
de informații în contractele care urmează 
să fie încheiate prin mijloace electronice

Or. de
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Amendamentul 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe suplimentare în contractele la 
distanță care urmează să fie încheiate prin 
mijloace electronice

Cerințe suplimentare în contractele care 
urmează să fie încheiate prin mijloace 
electronice

Or. de

Amendamentul 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când în temeiul unui contract la 
distanță, care urmează să fie încheiat prin 
mijloace electronice, consumatorul ar avea 
obligația să efectueze o plată, comerciantul 
trebuie să aducă la cunoștința 
consumatorului într-un mod clar, bine 
evidențiat și imediat înainte ca acesta să 
plaseze comanda, informațiile prevăzute la 
articolul 13 alineatul (1) litera (a), 
articolul 14 alineatele (1) și (2), 
articolul 16 litera (b).

(1) Atunci când în temeiul unui contract, 
care urmează să fie încheiat prin mijloace 
electronice, consumatorul ar avea obligația 
să efectueze o plată, comerciantul trebuie 
să aducă la cunoștința consumatorului într-
un mod clar, bine evidențiat și imediat 
înainte ca acesta să plaseze comanda, 
informațiile prevăzute la articolul 13 
alineatul (1) litera (a), articolul 14 
alineatele (1) și (2), articolul 16 litera (b).

Or. de

Amendamentul 412
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 25 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul trebuie să se asigure că, 
în momentul în care consumatorul plasează 
comanda, acesta ia cunoștință în mod 
explicit de faptul că respectiva comandă 
implică o obligație de plată. Dacă, pentru 
plasarea comenzii, este necesară activarea 
unui buton sau o funcție similară, butonul 
sau funcția similară trebuie să poarte doar 
mențiunea ușor lizibilă „comandă cu 
obligație de plată” sau o mențiune 
similară, neechivocă, care să indice faptul 
că plasarea comenzii obligă la efectuarea 
unei plăți către comerciant. În cazul în 
care dispozițiile prezentului alineat nu 
sunt respectate, consumatorul nu are 
obligații în temeiul contractului sau al 
comenzii.

(2) Comerciantul trebuie să se asigure că, 
în momentul în care consumatorul plasează 
comanda, acesta ia cunoștință în mod 
explicit de faptul că respectiva comandă 
implică o obligație de plată, dacă acest 
lucru nu este evident. Dacă, pentru 
plasarea comenzii, este necesară activarea 
unui buton sau o funcție similară, aceasta
trebuie să poarte o mențiune neechivocă, 
care să indice faptul că plasarea comenzii 
obligă la efectuarea unei plăți către 
comerciant.

Or. de

Justificare

În mod obișnuit, recunoașterea expresă a obligației de plată este inutilă, cu atât mai mult cu 
cât prețul trebuie specificat în mod obligatoriu (articolele 13 și 14). În plus, nulitatea 
automată a contractului pare prea drastică. În cazul în care comerciantul nu își îndeplinește 
obligația de a efectua această vânzare, iar consumatorul nu recunoaște efectiv obligația de 
plată în pofida indicării prețului, acesta din urmă poate invoca nulitatea pe motiv de eroare 
(articolul 48).

Amendamentul 413
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Păstrarea, utilizarea sau consumul 
unui bun, al unui conținut digital sau al 
unui serviciu conex care a fost transmis 
unui consumator fără să fi fost solicitat de 
către acesta nu constituie primire. În 
acest caz, consumatorul este exonerat de 
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obligația efectuării plății și nu este obligat 
să restituie bunul respectiv.

Or. de

Justificare

Acest lucru este prevăzut la articolul 27 din Directiva 83/2011/UE privind drepturile 
consumatorilor. Chiar dacă practicile neloiale de distribuție nu sunt reglementate de 
Legislația europeană comună în materie de vânzare, este totuși necesară reglementarea 
consecințelor ce decurg din dreptul civil în legătură cu aceste practici, pentru a asigura 
consumatorului individual, de asemenea, protecția vizată.

Amendamentul 414
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În orice caz, între comerciant și 
consumator, răspunsul destinatarului 
ofertei care conține sau implică clauze 
contractuale noi sau diferite reprezintă o 
respingere a ofertei și constituie o nouă 
ofertă.

Or. de

Justificare

Pentru protejarea consumatorului sunt necesare drepturi simplu de gestionat și condiții mai 
clare. Consumatorul trebuie să se poată întemeia pe faptul că oferta sa, care de obicei este 
oricum prestabilită de către comerciant, este acceptată în forma în care a fost făcută. Pentru 
consumator, nici verificarea ulterioară a primirii și nici refuzul imediat nu sunt rezonabile.

Amendamentul 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – capitolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de retragere din contractele la 
distanță și în afara spațiilor comerciale 
între comercianți și consumatori

Dreptul de retragere

Or. de

Amendamentul 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termenul prevăzut la articolul 42, 
consumatorul are dreptul de a se retrage, 
fără invocarea vreunui motiv și fără a 
suporta vreun cost, cu excepția 
circumstanțelor menționate la articolul 45:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dintr-un contract încheiat la distanță; eliminat

Or. de

Amendamentul 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dintr-un contract în afara spațiilor 
comerciale, dacă prețul, sau, în cazul în 
care au fost încheiate simultan mai multe 
contracte, prețul total prevăzut în 
contracte depășește 50 EUR sau o sumă 
echivalentă în moneda convenită pentru 
prețul prevăzut în contract în momentul 
încheierii contractului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui contract încheiat prin 
intermediul distribuitoarelor automate 
sau în localurile comerciale automatizate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 420
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) un contract care, în conformitate cu 
legislația statelor membre, este stabilit de
un funcționar public care are obligația 
legală de a fi imparțial și independent și 
care trebuie să se asigure, furnizând 
informații juridice cuprinzătoare, că 
încheierea contractului survine numai 
după ce consumatorul a analizat cu 
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atenție aspectele juridice și a luat la 
cunoștință sfera de aplicare juridică a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 421
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când bunurile furnizate sigilate 
au fost desigilate de către consumator și, 
prin urmare, nu mai pot fi returnate din 
motive de protecție a sănătății sau de 
igienă;

(a) atunci când bunurile furnizate sigilate 
au fost desigilate de către consumator și, 
prin urmare, nu mai pot fi revândute din 
motive de protecție a sănătății sau de 
igienă;

Or. de

Justificare

Relevant este nu dacă returnarea, ci dacă revânzarea mai este încă posibilă.

Amendamentul 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 40 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) atunci când consumatorul a solicitat 
în mod expres comerciantului să se 
deplaseze în scopul efectuării de reparații 
sau întreținere, urgente. Atunci când, cu 
ocazia unei astfel de deplasări, 
comerciantul prestează servicii conexe 
suplimentare față de cele solicitate în mod 
expres de către consumator, sau 
furnizează alte bunuri decât piesele de 
schimb necesare pentru efectuarea 

eliminat
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lucrărilor de întreținere sau de reparații, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii conexe sau bunuri suplimentare.

Or. de

Amendamentul 423
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul își exercită dreptul de 
retragere prin notificarea comerciantului în 
acest sens. În acest scop, consumatorul 
poate să utilizeze fie formularul standard 
de retragere prevăzut în apendicele 2, fie 
orice altă declarație neechivocă care 
exprimă decizia sa de a se retrage.

(2) Consumatorul își exercită dreptul de 
retragere prin notificarea în scris a
comerciantului în acest sens. În acest scop, 
consumatorul poate să utilizeze fie 
formularul standard de retragere prevăzut 
în apendicele 2, fie orice altă declarație 
neechivocă care exprimă decizia sa de a se 
retrage.

Or. de

Justificare

Notificarea în scris, adică prin poștă, sau notificarea electronică, sporește claritatea 
retragerii și astfel securitatea juridică pentru ambele părți, cu atât mai mult cu cât, în temeiul 
alineatului (5), sarcina probei revine consumatorului .

Amendamentul 424
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul trebuie să ramburseze 
toate sumele plătite de consumator, 
inclusiv, dacă este cazul, costurile livrării, 
fără întârziere nejustificată și în orice caz 
cel mai târziu în paisprezece zile de la data 

(1) Comerciantul trebuie să ramburseze 
toate sumele plătite de consumator, 
inclusiv, dacă este cazul, costurile livrării, 
fără întârziere nejustificată și în orice caz 
cel mai târziu în paisprezece zile de la data 
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la care comerciantul este informat cu 
privire la decizia consumatorului de a se 
retrage din contract în conformitate cu 
articolul 41. Comerciantul trebuie să 
efectueze aceste rambursări prin utilizarea 
acelorași mijloace de plată utilizate de 
consumator pentru tranzacția inițială, cu 
excepția cazului în care consumatorul și-a 
dat acordul expres pentru utilizarea altor 
mijloace de plată și cu condiția ca 
rambursarea să nu ocazioneze costuri 
suplimentare pentru consumator.

primirii notificării de retragere a
consumatorului din contract în 
conformitate cu articolul 41. Comerciantul 
trebuie să efectueze aceste rambursări prin 
utilizarea acelorași mijloace de plată 
utilizate de consumator pentru tranzacția 
inițială, cu excepția cazului în care 
consumatorul și-a dat acordul expres 
pentru utilizarea altor mijloace de plată și 
cu condiția ca rambursarea să nu 
ocazioneze costuri suplimentare pentru 
consumator.

Or. de

Justificare

Sensul formulării „informat cu privire la decizia” nu este clar, întrucât, în cele din urmă, 
trebuie ajustată la momentul primirii notificării, care este stipulat în mod clar. În caz contrar, 
se pune întrebarea cum ar putea comerciantul să nu fie informat în legătură cu aceasta, în 
pofida faptului că retragerea i-a fost comunicată.

Amendamentul 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul unui contract în afara 
spațiilor comerciale, atunci când bunurile 
au fost livrate la domiciliul 
consumatorului la momentul încheierii 
contractului, comerciantul trebuie să 
colecteze bunurile pe cheltuiala proprie, 
dacă bunurile, prin natura lor, nu pot fi 
returnate în mod normal prin poștă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 426
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consumatorul răspunde cu privire la 
diminuarea valorii bunurilor doar atunci 
când aceasta rezultă din alte manipulări ale 
bunurilor decât cele necesare pentru 
stabilirea naturii, caracteristicilor și a 
funcționării bunurilor. Consumatorul nu 
răspunde pentru diminuarea valorii în cazul 
în care comerciantul nu a furnizat toate 
informațiile cu privire la dreptul de 
retragere în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1).

(3) Consumatorul răspunde cu privire la 
diminuarea valorii bunurilor doar atunci 
când aceasta rezultă din alte manipulări ale 
bunurilor decât cele necesare pentru 
stabilirea naturii, caracteristicilor și a 
funcționării bunurilor. Consumatorul nu 
răspunde pentru diminuarea valorii în cazul 
în care comerciantul nu a fost informat în 
legătură cu posibila răspundere privind 
diminuarea valorii în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (1).

Or. de

Justificare

Consumatorul ar trebui să răspundă pentru un beneficiu excesiv numai dacă a fost informat 
în prealabil în legătură cu această răspundere. În mod analog cu alineatul (2), ar trebui 
clarificat aspectul că se permite nicio exonerare, chiar dacă nu s-a comunicat informația 
privind retragerea din contract, însă aceasta nu are nicio legătură cu răspunderea privind 
diminuarea valorii. Dacă, de exemplu, consumatorul a fost informat cu privire la răspundere, 
însă nu a anexat formularul de retragere, aceasta nu ar trebui să dea undă verde pentru 
utilizarea bunului.

Amendamentul 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 45 – alineatul 6 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consumatorul nu a cerut în mod expres 
începerea executării în cursul termenului 
de retragere în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) și articolul 19 alineatul (6);

(ii) consumatorul nu a cerut în mod expres 
începerea executării în cursul termenului 
de retragere în conformitate cu articolul 19 
alineatul (6);

Or. de
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Justificare

Articolul 18 se referă la contractele încheiate în afara spațiilor comerciale și a fost eliminat.

Amendamentul 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 45 – alineatul 6 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) comerciantul nu a furnizat confirmarea 
în conformitate cu articolul 18 
alineatul (1) și articolul 19 alineatul (5).

(iii) comerciantul nu a furnizat confirmarea 
în conformitate cu articolul 19 
alineatul (5).

Or. de

Amendamentul 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care consumatorul își 
exercită dreptul de retragere dintr-un 
contract la distanță sau dintr-un contract 
în afara spațiilor comerciale, în 
conformitate cu articolele 41-45, 
contractele accesorii sunt desființate de 
plin drept, fără suportarea de costuri de 
către consumator, cu excepția cazurilor 
prevăzute la alineatele (2) și (3). În sensul 
prezentului articol, contract accesoriu 
înseamnă un contract prin care 
consumatorul dobândește bunuri, 
conținut digital sau servicii conexe în 
legătură cu un contract la distanță sau al 
unui contract în afara spațiilor 
comerciale, iar aceste bunuri, acest 
conținut digital sau aceste servicii conexe 
sunt furnizate de comerciant sau de un 

(1) În cazul în care consumatorul își 
exercită dreptul de retragere dintr-un 
contract, în conformitate cu articolele 41-
45, contractele accesorii sunt desființate de 
plin drept, fără suportarea de costuri de 
către consumator, cu excepția cazurilor 
prevăzute la alineatele (2) și (3).
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terț pe baza unui acord între terțul 
respectiv și comerciant.

Or. de

Justificare

Eliminarea este justificată de faptul că definiția „contractului accesoriu” este inclusă la 
articolul 2 la început. Un astfel de amendament a fost deja inclus în raportul inițial.

Amendamentul 430
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cadrul activității consumatorului, 
nu este necesară notificarea anulării într-
un anumit termen pentru a anula 
contractul pe motiv de eroare, dol, 
amenințare sau executare incorectă.

Or. de

Justificare

Drepturile consumatorilor nu trebuie grevate în mod inutil prin respectarea unor cerințe 
formale. Anulările pe motiv de eroare și exercitarea altor drepturi nu fac parte din obiceiurile 
consumatorilor. Prin urmare, consumatorii nu știu întotdeauna cum trebuie procedat în mod 
formal pentru a nu își pierde drepturile. În plus, ei uită în mod frecvent să păstreze probele 
respectării acestor obligații și, din acest motiv, nu-și pot exercita în cele din urmă drepturile.

Amendamentul 431
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 61 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, între comerciant și 
consumator este relevantă versiunea în 
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limba națională a consumatorului.

Or. de

Justificare

Este în avantajul consumatorului să se aplice o altă regulă în caz de incertitudine. Relevantă 
este versiunea în limba națională a consumatorului.

Amendamentul 432
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când există îndoieli în ceea ce 
privește înțelesul unei clauze contractuale 
într-un contract încheiat între un 
comerciant și un consumator, prevalează 
interpretarea cea mai favorabilă pentru 
consumator, cu excepția cazului în care 
respectiva clauză a fost propusă de 
consumator.

(1) Atunci când există îndoieli în ceea ce 
privește înțelesul unei clauze contractuale 
într-un contract încheiat între un 
comerciant și un consumator, prevalează 
interpretarea cea mai favorabilă pentru 
consumator, cu excepția cazului în care 
respectiva clauză a fost negociată în mod 
individual sau propusă de consumator.

Or. de

Justificare

Din cauza poziției mai slabe a consumatorului în cazul contractelor standard fără posibilitate 
de negociere, interpretarea ar trebui să se facă întotdeauna în avantajul său. În cazul în care 
părțile au negociat însă clauza în mod individual, consumatorul nu se mai află în mod 
neapărat în poziția mai slabă, iar interpretarea numai în avantajul unei părți contractuale nu 
pare a fi justificată. Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât consumatorul este 
protejat împotriva clauzelor abuzive în conformitate cu articolul 79 și următoarele. 

Amendamentul 433
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 69 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauze contractuale rezultate din anumite 
declarații precontractuale

eliminat

(1) În cazul în care comerciantul face o 
declarație înainte de încheierea 
contractului, fie celeilalte părți, fie 
publicului cu privire la caracteristicile a 
ceea ce urmează să fie furnizat de către 
comerciant în conformitate cu contractul, 
declarația este încorporată în contract, 
devenind o clauză a acestuia, cu excepția 
cazului în care:
(a) cealaltă parte a avut cunoștință sau se 
poate aștepta să fi avut cunoștință, în 
momentul încheierii contractului, de 
faptul că declarația era incorectă sau de 
faptul că nu putea constitui, pentru orice 
alt motiv, o astfel de clauză sau
(b) decizia celeilalte părți de a încheia 
contractul nu ar fi putut fi influențată de 
declarație.
(2) În sensul alineatului (1), o declarație 
făcută de o persoană implicată în 
activitățile de publicitate sau de 
comercializare ale comerciantului 
respectiv este considerată o declarație a 
comerciantului în cauză.
(3) Atunci când cealaltă parte este un 
consumator, în sensul alineatului (1), o 
declarație publică făcută de către un 
producător sau în numele acestuia sau de 
către ori în numele oricărei altei persoane 
în cadrul etapelor premergătoare ale 
seriei de tranzacții care conduc la 
încheierea unui contract este considerată 
ca fiind făcută de comerciant, cu excepția 
cazului în care comerciantul, la 
momentul încheierii contractului, nu avea 
cunoștință și nu se poate aștepta să fi avut 
cunoștință de aceasta.
(4) În raporturile dintre un comerciant și 
un consumator, părțile nu pot să excludă 
aplicarea prezentului articol, să deroge de 
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la acesta sau să modifice efectele acestuia 
în detrimentul consumatorului.

Or. de

Justificare

Mențiunile, cum ar fi, de exemplu, cele privind publicitatea nu ar trebui să constituie o parte 
componentă a contractului. O declarație promoțională se adresează consumatorilor în mod 
diferit și poate fi, de asemenea, retrasă. Declarațiile, cum ar fi, de exemplu, „protejează 
împotriva ploii” sunt subiective și ar genera insecuritate juridică. În mod analog cu Directiva 
1999/44/CE [a se consulta articolul 2 alineatul (2)], promovarea și alte declarații ar trebui 
considerate implicite în ceea ce privește așteptările consumatorului privind conformitatea [a 
se vedea amendamentul de modificare la articolul 100 litera (g)]. 

Amendamentul 434
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 69 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care comerciantul face o 
declarație înainte de încheierea 
contractului, fie celeilalte părți, fie 
publicului cu privire la caracteristicile a 
ceea ce urmează să fie furnizat de către 
comerciant în conformitate cu contractul, 
declarația este încorporată în contract, 
devenind o clauză a acestuia, cu excepția 
cazului în care:

(1) În cazul în care comerciantul face o 
declarație înainte de încheierea 
contractului, fie celeilalte părți, fie 
publicului cu privire la caracteristicile a 
ceea ce urmează să fie furnizat de către 
comerciant în conformitate cu contractul, 
declarația este încorporată în contract, 
devenind o clauză a acestuia, cu excepția 
cazului în care comerciantul demonstrează 
că:

Or. de

Amendamentul 435
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 69 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cealaltă parte a avut cunoștință sau se 
poate aștepta să fi avut cunoștință, în 
momentul încheierii contractului, de faptul 
că declarația era incorectă sau de faptul că 
nu putea constitui, pentru orice alt motiv, 
o astfel de clauză sau

(a) în momentul încheierii contractului, 
declarația era corectată,

Or. de

Amendamentul 436
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) decizia celeilalte părți de a încheia 
contractul nu ar fi putut fi influențată de 
declarație.

(b) decizia de achiziționare a bunurilor nu 
ar putut fi influențată de declarația 
respectivă.

Or. de

Amendamentul 437
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când cealaltă parte este un 
consumator, în sensul alineatului (1), o 
declarație publică făcută de către un 
producător sau în numele acestuia sau de 
către ori în numele oricărei altei persoane 
în cadrul etapelor premergătoare ale seriei 
de tranzacții care conduc la încheierea unui 
contract este considerată ca fiind făcută de 
comerciant, cu excepția cazului în care 
comerciantul, la momentul încheierii 

(3) Atunci când cealaltă parte este un 
consumator, în sensul alineatului (1), o 
declarație publică făcută de către un 
producător sau în numele acestuia sau de 
către ori în numele oricărei altei persoane 
în cadrul etapelor premergătoare ale seriei 
de tranzacții care conduc la încheierea unui 
contract este considerată ca fiind făcută de 
comerciant, cu excepția cazului în care 
comerciantul dovedește faptul că, la 
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contractului, nu avea cunoștință și nu se 
poate aștepta să fi avut cunoștință de 
aceasta.

momentul încheierii contractului, nu avea 
cunoștință și nu se poate aștepta să fi avut 
cunoștință de aceasta.

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că, în acest context, sarcina probei revine vânzătorului. Aceasta 
corespunde de altfel Directivei 44/1999/CE privind vânzarea de bunuri de consum și 
garanțiile conexe

Amendamentul 438
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 70 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În raporturile dintre comerciant și 
consumator, o clauză contractuală 
stabilită de comerciant nu este obligatorie 
atunci când, în funcție de circumstanțe, în 
primul rând de aspectul exterior al 
contractului și de caracterul neobișnuit al 
conținutului, consumatorul nu trebuie să 
conteze pe acestea, cu excepția cazului în 
care comerciantul a notificat 
consumatorul în special cu privire la 
această clauză contractuală.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor este necesară o reglementare 
proprie privind clauzele contractuale stabilite, în mod surprinzător, de comerciant. 
Consumatorul trebuie să se poată întemeia pe faptul că, ținând seama de circumstanțele 
contractuale anterioare, în textul scris cu caractere de dimensiuni mici nu sunt „ascunse” 
clauze contractuale contrare.

Amendamentul 439
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un contract încheiat între un 
comerciant și un consumator, o clauză 
contractuală care obligă consumatorul să 
efectueze orice altă plată suplimentară față 
de remunerația indicată pentru obligația 
contractuală principală a comerciantului, în 
special atunci când aceasta a fost 
încorporată prin utilizarea de opțiuni 
standard pe care consumatorul este 
obligat să le respingă pentru a evita plata 
suplimentară, nu este obligatorie pentru 
consumator, cu excepția cazului în care,
înainte ca acesta să fie obligat prin 
contract, și-a dat acordul în mod expres 
pentru plata suplimentară. În cazul în care 
consumatorul a efectuat plata suplimentară, 
poate să o recupereze.

(1) Într-un contract încheiat între un 
comerciant și un consumator, o clauză 
contractuală care obligă consumatorul să 
efectueze orice altă plată suplimentară față 
de remunerația indicată pentru obligația 
contractuală principală a comerciantului 
este obligatorie pentru consumator numai 
dacă, înainte ca acesta să fie obligat prin 
contract, și-a dat acordul în mod expres și 
separat în acest sens. În cazul în care 
consumatorul a efectuat plata suplimentară, 
poate să o recupereze. Vânzătorul trebuie 
să ia înapoi pe cheltuiala sa bunul livrat 
ca urmare a îndeplinirii clauzei 
contractuale. Este exclusă formularea 
unei cereri de despăgubire.

Or. de

Justificare

Formularea inițială era inutil de încâlcită. Referirea la acordul expres și separat clarifică 
faptul că un acord implicit, adică prin tăcere, nedeselectare sau prin confirmarea prețului 
total, nu este suficient. În plus, s-a adăugat o clarificare a consecințelor de natură juridică.

Amendamentul 440
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 72 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-un contract încheiat între un 
comerciant și un consumator, clauza de 
integralitate nu este obligatorie pentru 
consumator.

eliminat

Or. de
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Justificare

Se elimină în ceea ce privește amendamentul la articolul 69. Declarațiile dinainte de 
încheierea contractului nu ar trebui să devină parte integrantă a acestuia, ci ar trebui să fie 
considerate implicite pentru evaluarea conformității.

Amendamentul 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când, într-un caz care implică 
executarea continuă sau repetată a unei 
obligații contractuale, clauzele contractuale 
nu stipulează momentul încetării raportului 
contractual sau stipulează faptul că acesta 
se reziliază prin efectuarea unei notificări 
în acest sens, contractul poate fi reziliat de 
oricare dintre părți prin acordarea unui 
termen rezonabil de preaviz de maximum 
două luni.

(1) Atunci când, într-un caz care implică 
executarea continuă sau repetată a unei 
obligații contractuale, clauzele contractuale 
nu stipulează momentul încetării raportului 
contractual sau stipulează faptul că acesta 
se reziliază prin efectuarea unei notificări 
în acest sens, contractul poate fi reziliat 
oricând de oricare dintre părți prin 
acordarea unui termen de preaviz de 
maximum trei luni.

Or. de

Justificare

Expresia „prin acordarea unui termen rezonabil” poate fi interpretată în mod foarte diferit 
de către părți. Un termen explicit, clar, este mai indicat. Rectificarea amendamentului 155 
efectuată de către raportor, care este astfel eliminată.

Amendamentul 442
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 82 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un comerciant propune 
clauze contractuale care nu au fost 
negociate în mod individual cu 
consumatorul, în sensul articolului 7, 

În cazul în care un comerciant propune 
clauze contractuale care nu au fost 
negociate în mod individual cu 
consumatorul, în sensul articolului 7, 
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acesta are obligația de a se asigura că 
respectivele clauze sunt redactate și 
comunicate într-un limbaj simplu și 
inteligibil.

acesta are obligația de a se asigura că 
respectivele clauze sunt redactate și 
comunicate într-un limbaj simplu și 
inteligibil, iar contextul respectivelor 
clauze contractuale este ușor și logic de 
identificat.

Or. de

Amendamentul 443
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 84 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauzele contractuale abuzive în orice 
situație

Clauzele contractuale extrem de 
dezavantajoase în orice situație

Or. de

Amendamentul 444
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 84 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O clauză contractuală este abuzivă în orice 
situație în sensul prezentei secțiuni dacă 
are ca obiect sau ca efect:

O clauză contractuală este extrem de 
dezavantajoasă în orice situație în sensul 
prezentei secțiuni dacă are ca obiect sau ca 
efect:

Or. de

Amendamentul 445
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 84 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) să prelungească în mod automat 
contractele cu durată determinată; să 
împiedice prelungirea în cazul în care 
comerciantul nu a semnalat 
consumatorului această circumstanță și 
nu i-a acordat posibilitatea de a reacționa 
într-o perioadă de timp rezonabilă;

Or. de

Amendamentul 446
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 84 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) să ajusteze ulterior prețul convenit 
prin contract; excepție face cazul în care 
parametrii relevanți pentru modificarea 
prețului au fost transcriși cu exactitate în 
contract, sunt justificați în mod obiectiv și 
nu depind de voința comerciantului;

Or. de

Amendamentul 447
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 85 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauze contractuale prezumate a fi abuzive Anumite clauze contractuale prezumate a fi 
extrem de dezavantajoase 

Or. de
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Amendamentul 448
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 85 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O clauză contractuală este prezumată a fi 
abuzivă în sensul prezentei secțiuni dacă 
are ca obiect sau ca efect:

O clauză contractuală este prezumată a fi 
extrem de dezavantajoasă în sensul 
prezentei secțiuni dacă are ca obiect sau ca 
efect:

Or. de

Amendamentul 449
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 85 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să permită unui comerciant să 
păstreze sumele plătite de consumator în 
cazul în care acesta din urmă decide să 
nu încheie contractul sau să nu își 
execute obligațiile care îi revin în temeiul 
acestuia, fără a prevedea dreptul 
consumatorului de a primi compensații în 
valoare echivalentă din partea 
comerciantului în situația inversă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 93 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unui contract de vânzare- (a) în cazul unui contract de vânzare-
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cumpărare încheiat cu un consumator sau 
a unui contract de furnizare de conținut 
digital care este un contract la distanță
sau un contract în afara spațiilor 
comerciale, sau în care vânzătorul s-a 
angajat să asigure transportul către 
cumpărător, locul în care consumatorul își 
are reședința în momentul încheierii 
contractului;

cumpărare sau al unui contract de furnizare 
de conținut digital încheiat între un 
comerciant și un consumator sau al unui
contract în care vânzătorul s-a angajat să 
asigure transportul către cumpărător, locul 
în care consumatorul își are reședința în 
momentul încheierii contractului;

Or. de

Justificare

Completarea servește pentru a clarifica aspectul că nu trebuie incluse numai contracte C 2C.

Amendamentul 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 93 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unui contract de vânzare-
cumpărare încheiat cu un consumator sau 
a unui contract de furnizare de conținut 
digital, care este un contract la distanță 
sau un contract în afara spațiilor 
comerciale sau în care vânzătorul s-a 
angajat să asigure transportul către 
cumpărător, prin transferul fizic al posesiei 
sau al controlului asupra bunurilor sau 
asupra conținutului digital către 
consumator;

(a) în cazul unui contract de vânzare-
cumpărare sau al unui contract de furnizare 
de conținut digital încheiat între un 
comerciant și un consumator sau al unui
contract în care vânzătorul s-a angajat să 
asigure transportul către cumpărător, prin 
transferul fizic al posesiei sau al 
controlului asupra bunurilor sau asupra 
conținutului digital către consumator;

Or. de

Amendamentul 452
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Anexa 1 – capitolul 10 – secțiunea 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea bunurilor și a conținutului 
digital

Conformitatea și măsurile reparatorii 
aflate la dispoziția consumatorului

Or. de

Amendamentul 453
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 100 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să corespundă scopului special adus la 
cunoștința vânzătorului la încheierea 
contractului, cu excepția cazului în care 
circumstanțele indică faptul că 
cumpărătorul nu s-a bazat, sau nu putea, în 
mod rezonabil, să se bazeze pe 
competențele și aprecierea vânzătorului;

(a) să corespundă scopului special adus la 
cunoștința cumpărătorului la încheierea 
contractului, cu excepția cazului în care 
circumstanțele indică faptul că 
cumpărătorul nu s-a bazat, sau nu putea, în 
mod rezonabil, să se bazeze pe 
competențele și aprecierea vânzătorului;

Or. de

Justificare

În cazul primei apariții în text a termenului „vânzător” trebuie să se fi produs o confuzie cu 
termenul „cumpărător”, întrucât depinde de scopul utilizării care a fost menționat 
cumpărătorului, iar nu vânzătorului.

Amendamentul 454
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 100 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să corespundă scopului special adus la 
cunoștința vânzătorului la încheierea 
contractului, cu excepția cazului în care 
circumstanțele indică faptul că 

(a) să corespundă scopului special adus la 
cunoștință vânzătorului la încheierea 
contractului, cu excepția cazului în care 
vânzătorul demonstrează că a rectificat 
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cumpărătorul nu s-a bazat, sau nu putea, 
în mod rezonabil, să se bazeze pe 
competențele și aprecierea vânzătorului;

caracterul adecvat pentru un anumit scop;

Or. de

Justificare

În cazul contractului încheiat de consumator este mai adecvat și mai accesibil pentru acesta 
dacă vânzătorul are obligația de a combate în mod explicit opinia eronată exprimată de 
consumator privind caracterul adecvat al bunului pentru un anumit scop.

Amendamentul 455
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 100 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să corespundă scopurilor pentru care 
sunt utilizate în mod normal bunurile sau 
conținutul digital de același tip;

(b) să corespundă scopurilor pentru care 
sunt utilizate în mod normal bunurile sau 
conținutul digital de același tip, în măsura 
în care, la încheierea contractului, 
cumpărătorului nu i s-a adus la 
cunoștință niciun scop sau dacă din 
circumstanțe rezultă faptul că acesta nu 
avea sau, în mod rezonabil, nu ar fi 
trebuit să aibă încredere în expertiza și în 
discernământul vânzătorului; 

Or. de

Justificare

În cazuri excepționale, scopul prevăzut al unui bun poate exclude scopul obișnuit și invers. 
Oamenii s-ar putea gândi, de exemplu, la jucării contrafăcute, obiecte de artă sau decorative. 
Prin urmare, ar trebui stabilită o ordine prioritară între literele (a) și (b). În principiu, scopul 
prevăzut și, în cazul absenței acestuia, scopul obișnuit trebuie să fie relevante.

Amendamentul 456
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 100 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să aibă acele calități și capacități de 
funcționare la care se poate aștepta 
cumpărătorul. Atunci când se stabilește la 
ce se poate aștepta consumatorul în 
privința conținutului digital trebuie să se ia 
în calcul dacă conținutul digital a fost 
furnizat în schimbul plății unui preț.

(g) să aibă acele calități și capacități de 
funcționare la care se poate aștepta în mod 
rezonabil cumpărătorul, caz în care ar 
trebui considerate ca fiind implicite în 
special declarațiile față de cumpărător și 
de publicul, înainte de încheierea 
contractului. Atunci când se stabilește la 
ce se poate aștepta consumatorul în 
privința conținutului digital trebuie să se ia 
în calcul dacă conținutul digital a fost 
furnizat în schimbul plății unui preț.

Or. de

Justificare

Declarațiile publice, cum ar fi, de exemplu, declarațiile promoționale nu ar trebui să devină 
parte integrantă a contractului (a se vedea motivarea la amendamentul la articolul 69). 
Totuși, acestea pot – iar acest lucru trebuie clarificat aici, precum în Directiva privind 
vânzarea de bunuri de consum [a se vedea articolul 2 alineatul (2)] – influența în mod decisiv 
așteptările cumpărătorului privind conformitatea cu dispozițiile contractului. Acest lucru 
pare mai adecvat, deoarece, în caz contrar, ar trebui formulate, de exemplu, declarații 
promoționale subiective referitoare la raporturile contractuale.

Amendamentul 457
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 104 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoașterea de către cumpărător a lipsei de 
conformitate într-un contract între 
comercianți

Cunoașterea de către cumpărător a lipsei de 
conformitate

Or. de

Justificare

Nu este clar modul în care un consumator trebuie protejat, deși acesta are cunoștință despre 



AM\934215RO.doc 69/104 PE510.531v01-00

RO

lipsa de conformitate a bunului.

Amendamentul 458
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 104 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un contract între comercianți,
vânzătorul nu răspunde pentru lipsa de 
conformitate a bunurilor, dacă, în 
momentul încheierii contractului, 
cumpărătorul a cunoscut sau nu ar fi putut 
să nu cunoască lipsa de conformitate a 
acestora.

Vânzătorul nu răspunde pentru lipsa de 
conformitate a bunurilor, dacă, în 
momentul încheierii contractului, 
cumpărătorul a cunoscut sau nu ar fi putut 
să nu cunoască lipsa de conformitate a 
acestora.

Or. de

Justificare

Nu este clar modul în care un consumator trebuie protejat, deși acesta are cunoștință despre 
lipsa de conformitate a bunului.

Amendamentul 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un contract între comercianți,
vânzătorul nu răspunde pentru lipsa de 
conformitate a bunurilor, dacă, în 
momentul încheierii contractului, 
cumpărătorul a cunoscut sau nu ar fi putut 
să nu cunoască lipsa de conformitate a 
acestora.

Vânzătorul nu răspunde pentru lipsa de 
conformitate a bunurilor, dacă, în 
momentul încheierii contractului, 
cumpărătorul a cunoscut lipsa de 
conformitate a acestora. În cazul unui 
contract între comercianți, acest lucru se 
aplică chiar și în cazul în care 
cumpărătorul nu ar fi putut să nu cunoască 
lipsa de conformitate a acestora. 

Or. de
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Justificare

În cazul în care un cumpărător care cunoaște starea obiectului vânzării încheie totuși fără 
rezerve contractul de vânzare-cumpărare, el nu mai poate afirma ulterior că obiectul nu este 
conform cu dispozițiile contractului. Acest lucru ar trebui să se aplice în aceeași măsură 
pentru comercianți și pentru consumatori.

Amendamentul 460
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Într-un contract de vânzare-cumpărare 
încheiat cu un consumator, orice lipsă de 
conformitate care devine aparentă în 
termen de șase luni din momentul în care 
riscul este transferat cumpărătorului este 
prezumată a fi existat deja la acea dată, cu 
excepția cazului în care aceasta este 
incompatibilă cu natura bunurilor, a 
conținutului digital sau cu natura lipsei de 
conformitate.

(2) Într-un contract de vânzare-cumpărare 
sau un contract de furnizare de conținut 
digital încheiat cu un consumator, orice 
lipsă de conformitate care devine aparentă 
în termen de un an din momentul în care 
riscul este transferat consumatorului este 
prezumată a fi existat deja la acea dată, cu 
excepția cazului în care aceasta este 
incompatibilă cu natura bunurilor, a 
conținutului digital sau cu natura lipsei de 
conformitate.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, termenul de prezumare a 
caracterului defectuos al bunului, al conținuturilor digitale și al serviciilor conexe trebuie 
prelungit la un an. Astfel, termenul standard minim anterior menționat în Directiva 
44/1999/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe se prelungește de la 
șase luni la un an. 

Amendamentul 461
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 11 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri reparatorii aflate la dispoziția 
cumpărătorilor

Măsuri reparatorii

Or. de

Amendamentul 462
Ashley Fox

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Enumerare a măsurilor reparatorii aflate la 
dispoziția vânzătorului

Enumerare a măsurilor reparatorii aflate la 
dispoziția vânzătorului

(1) În cazul neexecutării unei obligații de 
către vânzător, cumpărătorul poate recurge 
la oricare dintre următoarele măsuri 
reparatorii:

(1) În cazul neexecutării unei obligații de 
către vânzător, cumpărătorul își poate 
exercita drepturile la reparații menționate 
la alineatele (2) și (4), după caz.
(2) În cazul în care cumpărătorul este un 
comerciant, cumpărătorul poate recurge la 
oricare dintre următoarele măsuri 
reparatorii:

(a) să ceară executarea, care include 
executarea convenită, repararea sau 
înlocuirea bunurilor ori a conținutului 
digital, în conformitate cu secțiunea 3 din 
prezentul capitol;

(a) să ceară executarea, care include 
executarea convenită, repararea sau 
înlocuirea bunurilor ori a conținutului 
digital, în conformitate cu secțiunea 3 din 
prezentul capitol;

(b) să refuze executarea propriilor obligații, 
în conformitate cu secțiunea 4 din 
prezentul capitol;

(b) să refuze executarea propriilor obligații, 
în conformitate cu secțiunea 4 din 
prezentul capitol;

(c) să declare rezoluțiunea contractului în 
conformitate cu secțiunea 5 din prezentul 
capitol și să ceară rambursarea oricărei 
plăți efectuate deja, în conformitate cu 
capitolul 17;

(c) să declare rezoluțiunea contractului în 
conformitate cu secțiunea 5 din prezentul 
capitol și să ceară rambursarea oricărei 
plăți efectuate deja, în conformitate cu 
capitolul 17;

(d) să reducă prețul în conformitate cu 
secțiunea 6 din prezentul capitol și

(d) să reducă prețul în conformitate cu 
secțiunea 6 din prezentul capitol și

(e) să ceară daune-interese, în conformitate 
cu capitolul 16.

(e) să ceară daune-interese, în conformitate 
cu capitolul 16.
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(2) În cazul în care cumpărătorul este un 
comerciant:

(3) În cazul în care sunt exercitate 
drepturile enumerate la alineatul (2), se 
aplică următoarele condiții, după caz:

(a) drepturile cumpărătorului de a recurge 
la o măsură reparatorie cu excepția 
refuzului executării sunt subordonate 
dreptului vânzătorului de punere în 
conformitate prevăzut în secțiunea 2 din 
prezentul capitol și

(a) drepturile cumpărătorului de a recurge 
la o măsură reparatorie cu excepția 
refuzului executării sunt subordonate 
dreptului vânzătorului de punere în 
conformitate prevăzut în secțiunea 2 din 
prezentul capitol și

(b) drepturile cumpărătorului de a se 
prevala de lipsa conformității sunt 
subordonate cerințelor de examinare și de 
notificare prevăzute în secțiunea 7 din 
prezentul capitol.

(b) drepturile cumpărătorului de a se 
prevala de lipsa conformității sunt 
subordonate cerințelor de examinare și de 
notificare prevăzute în secțiunea 7 din 
prezentul capitol.

(3) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator:

(4) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator, cumpărătorul poate opta fie:

(a) drepturile cumpărătorului nu sunt 
subordonate dreptului vânzătorului de 
punere în conformitate și

(a) să ceară executarea, care include 
executarea convenită, repararea sau 
înlocuirea bunurilor ori a conținutului 
digital, în conformitate cu secțiunea 3 din 
prezentul capitol, fie

(b) cerințele de examinare și de notificare 
prevăzute în secțiunea 7 din prezentul 
capitol nu se aplică.

(b) să declare rezilierea contractului în 
conformitate cu secțiunea 5 din prezentul 
capitol, într-un termen rezonabil, și să 
ceară rambursarea oricărei plăți efectuate 
deja, în conformitate cu capitolul 17. În 
cazul în care un consumator optează să își 
exercite acest drept, comerciantul poate să 
nu efectueze o deducere pentru oricare 
utilizare a bunurilor de către consumator.

(4) În cazul în care neexecutarea 
obligațiilor de către vânzător este 
justificată, cumpărătorul poate recurge la 
oricare din măsurile reparatorii menționate 
la alineatul (1), însă nu poate cere 
executarea obligațiilor și nici daune-
interese.

(5) În cazul în care cumpărătorul optează 
să își exercite dreptul conform 
alineatului (4) litera (a), iar vânzătorul nu 
poate să efectueze executarea convenită, 
repararea sau înlocuirea bunurilor ori a 
conținutului digital într-un termen 
rezonabil sau fără a crea inconveniențe 
majore pentru cumpărător, cumpărătorul 
poate să recurgă, în plus, la una dintre 
următoarele măsuri:
(a) să refuze executarea propriilor 
obligații, în conformitate cu secțiunea 4 
din prezentul capitol;
(b) să rezilieze contractul în conformitate 
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cu secțiunea 5 din prezentul capitol și să 
ceară rambursarea oricărei plăți efectuate 
deja, în conformitate cu capitolul 17;
(c) să reducă prețul în conformitate cu 
secțiunea 6 din prezentul capitol; și
(d) să ceară daune-interese, în 
conformitate cu capitolul 16.
(6) În cazul în care neexecutarea 
obligațiilor de către vânzător este 
justificată, cumpărătorul poate recurge la 
oricare din măsurile reparatorii menționate 
la prezentul articol, însă nu poate cere 
executarea obligațiilor și nici daune-
interese.

(5) Cumpărătorul nu poate recurge la 
niciuna din măsurile reparatorii menționate 
la alineatul (1) în cazul în care a provocat 
neexecutarea din partea vânzătorului.

(7) Cumpărătorul nu poate recurge la 
niciuna din măsurile reparatorii menționate 
la prezentul articol în cazul în care a 
provocat neexecutarea din partea 
vânzătorului.

(6) Măsurile reparatorii care nu sunt 
incompatibile pot fi cumulate.

(8) Măsurile reparatorii care nu sunt 
incompatibile pot fi cumulate.

Or. en

Amendamentul 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care cumpărătorul este un 
comerciant:

(2) În cazul în care cumpărătorul este un 
comerciant, cumpărătorul are dreptul de a 
se baza pe lipsa conformității, sub rezerva 
cerințelor de examinare și notificare 
prevăzute în secțiunea 7.

Or. de

Amendamentul 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator:

eliminat

(a) drepturile cumpărătorului nu sunt 
subordonate dreptului vânzătorului de 
punere în conformitate, cu excepția 
cazurilor în care
(b) cerințele de examinare și de notificare 
prevăzute în secțiunea 7 din prezentul 
capitol nu se aplică.

Or. de

Amendamentul 465
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator:

(3) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator, drepturile cumpărătorului nu 
sunt subordonate dreptului vânzătorului 
de punere în conformitate.

Or. en

Amendamentul 466
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) drepturile cumpărătorului nu sunt 
subordonate dreptului vânzătorului de 

eliminat
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punere în conformitate și

Or. en

Amendamentul 467
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 106 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele de examinare și de notificare 
prevăzute în secțiunea 7 din prezentul 
capitol nu se aplică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 468
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 107 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care conținutul digital nu este 
furnizat în schimbul plății unui preț, 
cumpărătorul nu poate recurge la măsurile 
reparatorii menționate la articolul 106 
alineatul (1) literele (a)-(d). Cumpărătorul 
nu poate solicita despăgubiri în 
conformitate cu articolul 106 alineatul (1) 
litera (e) decât pentru prejudicii sau daune 
cauzate bunurilor aflate în proprietatea sa, 
inclusiv echipamente și programe 
informatice și date, prin lipsa de 
conformitate a conținutului digital furnizat, 
cu excepția oricărui câștig de care 
cumpărătorul a fost lipsit din cauza acestor 
daune.

În cazul în care conținutul digital nu este 
furnizat în schimbul plății unui preț, 
cumpărătorul nu poate recurge la măsurile 
reparatorii menționate la articolul 106 
alineatul (1) literele (a)-(e). Cumpărătorul 
nu poate solicita despăgubiri în 
conformitate cu articolul 106 alineatul (1) 
litera (e) decât pentru prejudicii sau daune 
cauzate bunurilor aflate în proprietatea sa, 
inclusiv echipamente și programe 
informatice și date, prin lipsa de 
conformitate a conținutului digital furnizat, 
cu excepția oricărui câștig de care 
cumpărătorul a fost lipsit din cauza acestor 
daune.

Or. de
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Justificare

Nu este clar motivul pentru care, în cazul unui software gratuit, trebuie să se răspundă pentru 
despăgubiri solicitate ca urmare a lipsei de conformitate cu dispozițiile contractului. Se 
ridică problema dacă acest lucru intră de fapt în domeniul de aplicare al Legislației europene 
comune în materie de vânzare, iar acest lucru ar trebui, de asemenea, negat. Riscul pentru 
dezvoltatorii independenți ar fi incalculabil în cazul în care s-ar face răspunzători pentru 
daune în cazul extrem al unor mii de utilizatori, mai ales că diseminarea se produce adesea 
prin diferite canale pe care dezvoltatorul nu le poate controla.

Amendamentul 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul vânzătorului de a pune în 
conformitate

Dreptul vânzătorului de a pune în 
conformitate

(1) Vânzătorul care a făcut o ofertă de
executare anticipată și care este notificat 
că executarea nu este conformă cu 
dispozițiile contractului, poate face o nouă
ofertă de executare conformă, în cazul în 
care acest lucru este posibil înainte de 
scadență.

(1) Vânzătorul care a realizat o executare 
ce nu este conformă cu dispozițiile 
contractului, poate face – în conformitate 
cu articolul 111 – o ofertă de executare 
ulterioară pe propria cheltuială imediat 
după luarea la cunoștință a 
neconformității.

(2) În cazurile care nu intră sub incidența 
alineatului (1), un vânzător care a făcut o 
ofertă de executare care nu este conformă 
cu dispozițiile contractului poate, fără 
întârziere nejustificată, atunci când este 
notificat cu privire la lipsa de 
conformitate, să ofere punerea în 
conformitate, pe cheltuiala sa.

(2) Cumpărătorul poate respinge oferta de 
executare ulterioară în cazul în care:

(a) executarea ulterioară nu poate fi 
realizată fără întârziere și fără 
inconveniente semnificative pentru 
cumpărător,
(b) cumpărătorul are motive să creadă că 
nu se poate aștepta la o executare viitoare 
din partea prestatorului de servicii sau
(c) întârzierea în executare ar conduce la 
o neexecutare esențială.
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(3) Declararea rezoluțiunii contractului 
nu exclude o ofertă de punere în 
conformitate.

(3) Dacă nu există unul dintre cazurile 
menționate la alineatul (2), cumpărătorul 
are obligația de a efectua executarea 
ulterioară într-un termen adecvat care nu 
trebuie să depășească 30 de zile în cazul 
contractelor de vânzare-cumpărare 
încheiate cu un consumator. În situația în 
care cumpărătorul stabilește vânzătorului 
un termen adecvat, acesta este 
obligatoriu.

(4) Cumpărătorul poate refuza o ofertă de 
punere în conformitate numai în cazul în 
care:

(4) Cumpărătorul poate refuza executarea 
propriilor obligații până la executarea 
ulterioară. Celelalte drepturi ale sale sunt 
suspendate până la expirarea termenului 
relevant prevăzut la alineatul (3), dacă 
acestea nu sunt compatibile cu 
posibilitatea de executare ulterioară.

(a) punerea în conformitate nu poate fi 
realizată fără întârziere și fără 
inconveniente semnificative pentru 
cumpărător;
(b) consumatorul are motive să creadă că 
nu se poate aștepta la o executare viitoare 
din partea prestatorului de servicii sau
(c) întârzierea în executare ar conduce la 
o neexecutare esențială.
(5) Vânzătorul are la dispoziție un termen 
rezonabil pentru punerea în conformitate.

(5) Fără a aduce atingere executării 
ulterioare, cumpărătorul își rezervă 
dreptul de a cere daune-interese pentru 
întârziere, precum și pentru orice 
prejudiciu cauzat sau care nu a fost evitat 
prin executarea ulterioară.

(6) Cumpărătorul poate refuza executarea 
propriilor obligații până la punerea în 
conformitate, însă drepturile 
cumpărătorului care sunt incompatibile 
cu acordarea unui termen vânzătorului 
pentru a efectua punerea în conformitate 
sunt suspendate până la împlinirea 
termenului respectiv.
(7) Fără a aduce atingere punerii în 
conformitate, cumpărătorul își rezervă 
dreptul de a cere daune-interese pentru 
întârziere, precum și pentru orice 
prejudiciu cauzat sau care nu a fost evitat 
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prin punerea în conformitate.

de

Justificare

Decizia prevăzută de Directiva privind vânzarea de bunuri de consum, de a permite 
vânzătorului și o a doua încercare de executare (executare ulterioară) în beneficiul unui 
consumator este în principiu justificată și ar trebui încorporată și în CESL. Dreptul 
consumatorului de a opta între cele două tipuri de executare ulterioară „reparare” și 
„înlocuire” ar trebui menținut. Dreptul de sine-stătător de punere în conformitate al 
vânzătorului în cadrul contractelor b2b, astfel cum prevedea până acum propunerea de 
regulament, pare să fie inutil.

Amendamentul 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 110 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă în cazul unei executări care nu 
este conformă cu dispozițiile contractului, 
comerciantul nu ia nicio măsură 
reparatorie, ci doar oferă consumatorului 
posibilitatea de a căuta măsuri reparatorii 
în cadrul unei garanții comerciale în 
pofida cererii consumatorului, 
comerciantul trebuie să accepte măsurile 
luate privind garanția comercială și 
declarațiile date de consumator și de 
garant cu privire la propriile obligații.

Or. de

Justificare

Pentru consumator, solicitarea – în cazul de măsuri reparatorii pentru bunul cumpărat care 
prezintă defecțiuni pe baza unei garanții a producătorului, și nu în cadrul pretențiilor bazate 
pe legislația în materie de vânzări prevăzute la articolul 106 – poate prezenta dezavantaje. 
De exemplu, drepturile juridice ale consumatorilor se pot prescrie, în timp ce cumpărătorul 
se ceartă fără succes cu producătorul în ceea ce privește perioada de garanție. În plus, 
retragerea din contractul de vânzare-cumpărare poate fi îngreunată în cazul în care, în urma 
încercărilor eșuate de obținere a unor reparații de la producător, cumpărătorul trebuie să 
permită din nou vânzătorului să încerce obținerea de reparații, înainte de a se retrage din 
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contract. Acest lucru nu este permis în cazul în care consumatorul caută să obțină măsuri 
reparatorii în cadrul garanției la inițiativa vânzătorului, care evită astfel să solicite el însuși 
despăgubiri. Prin urmare, vânzătorul trebuie să accepte măsurile și declarațiile 
consumatorului și ale garantului.

Amendamentul 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 110 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care consumatorul 
solicită comerciantului măsuri 
reparatorii, acesta din urmă suportă 
riscul pierderii sau deteriorării bunului 
până la executarea completă a măsurii 
reparatorii sau până la recuperarea 
proprietății sau la controlul efectuat de 
către consumator în temeiul 
articolului 142. Prima teză se aplică din 
momentul în care, în urma notificării de 
solicitare de măsuri reparatorii, 
consumatorul a predat bunul 
comerciantului sau, în cazul unui 
transport, primului transportator.

Or. de

Justificare

În timpul aplicării măsurilor reparatorii, consumatorul nu poate fi împovărat cu consecințele 
unei eventuale pierderi sau deteriorări a bunului cumpărat. Consumatorul poate fi împiedicat 
să își invoce drepturile în special în cazul repartizării riscului în timpul transportului bunului 
defect.

Amendamentul 472
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 110 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) executarea ar fi imposibilă sau a 
devenit ilegală sau

(a) executarea ar fi imposibilă sau ilegală 
sau

Or. de

Justificare

Executarea poate fi cel mult potențial ilegală. Ea nu a devenit însă ilegală dacă nici măcar nu 
s-a produs. Prin urmare, trebuie utilizată formularea „ar fi ilegală”. În plus, această 
formulare a fost utilizată și la articolul 111.

Amendamentul 473
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când, în cadrul unui contract de 
vânzare-cumpărare încheiat cu un 
consumator, comerciantului i se cere să 
remedieze o lipsă de conformitate în 
temeiul articolului 110 alineatul (2), 
consumatorul poate opta între reparare și 
înlocuire, cu excepția cazului în care 
opțiunea aleasă ar fi ilegală sau 
imposibilă sau, în comparație cu cealaltă 
opțiune disponibilă, ar impune asupra 
vânzătorului costuri care ar fi 
disproporționate ținându-se seama:

(1) Atunci când, în cadrul unui contract de 
vânzare-cumpărare încheiat cu un 
consumator, comerciantului i se cere să 
remedieze o lipsă de conformitate în 
temeiul articolului 110 alineatul (2), el
poate opta între reparare și înlocuire, pe 
care este obligat să o efectueze într-un 
termen rezonabil, care nu trebuie să 
depășească 30 de zile. În această 
perioadă, consumatorul nu poate apela la 
alte măsuri reparatorii, însă poate refuza 
executarea.

Or. de

Justificare

Comerciantul poate decide mai bine dacă repararea este utilă sau nu. Din punct de vedere 
economic și ecologic, alegerea consumatorului pare să fie nepotrivită, întrucât, în 
majoritatea cazurilor, acesta ar alege înlocuirea. Totuși, după reparare, multe produse nu 
mai pot fi revândute, astfel încât trebuie eliminate. Dreptul de alegere ar trebui totuși să 
revină comerciantului numai în cazul primei execuții ulterioare [a se vedea amendamentul la 
alineatul (2)] 
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Amendamentul 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când, în cadrul unui contract 
de vânzare-cumpărare încheiat cu un 
consumator, comerciantului i se cere să 
remedieze o lipsă de conformitate în 
temeiul articolului 110 alineatul (2), 
consumatorul poate opta între reparare și 
înlocuire, cu excepția cazului în care 
opțiunea aleasă ar fi ilegală sau imposibilă 
sau, în comparație cu cealaltă opțiune 
disponibilă, ar impune asupra vânzătorului 
costuri care ar fi disproporționate ținându-
se seama:

(1) Atunci când un consumator poate 
solicita executarea ulterioară sau 
vânzătorul o oferă, consumatorul poate 
opta între reparare și înlocuire, cu excepția 
cazului în care opțiunea aleasă ar fi ilegală 
sau imposibilă sau, în comparație cu 
cealaltă opțiune disponibilă, ar impune 
asupra vânzătorului costuri care ar fi 
disproporționate ținându-se seama:

Or. de

Amendamentul 475
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de valoarea bunurilor în cazul în care 
nu ar fi existat neconformitatea;

eliminat

Or. de

Justificare

În cadrul primei executări ulterioare, dreptul de alegere ar trebui să revină comerciantului. 
Prin urmare, acest punct trebuie eliminat.
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Amendamentul 476
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de importanța neconformității și eliminat

Or. de

Justificare

În cadrul primei executări ulterioare, dreptul de alegere ar trebui să revină comerciantului. 
Prin urmare, acest punct trebuie eliminat.

Amendamentul 477
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă măsura reparatorie alternativă ar 
putea fi executată fără vreun 
inconvenient semnificativ pentru 
consumator.

eliminat

Or. de

Justificare

În cadrul primei executări ulterioare, dreptul de alegere ar trebui să revină comerciantului. 
Prin urmare, acest punct trebuie eliminat.

Amendamentul 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care consumatorul a 
solicitat remedierea lipsei de conformitate 
prin reparare sau înlocuire, în temeiul 
alineatului (1), acesta poate recurge la 
alte măsuri reparatorii, numai în cazul în 
care comerciantul nu a finalizat reparația 
sau înlocuirea într-un termen rezonabil 
care nu trebuie să depășească 30 de zile. 
Cu toate acestea, consumatorul poate 
refuza executarea în acest interval de 
timp.

eliminat

Or. de

Amendamentul 479
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 111 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care consumatorul a 
solicitat remedierea lipsei de conformitate 
prin reparare sau înlocuire, în temeiul 
alineatului (1), acesta poate recurge la 
alte măsuri reparatorii, numai în cazul în 
care comerciantul nu a finalizat reparația 
sau înlocuirea într-un termen rezonabil care 
nu trebuie să depășească 30 de zile. Cu 
toate acestea, consumatorul poate refuza 
executarea în acest interval de timp.

(2) În cazul în care comerciantul nu a 
finalizat reparația sau înlocuirea într-un 
termen rezonabil care nu trebuie să 
depășească 30 de zile sau dacă prin prima 
încercare de executare ulterioară nu s-a 
obținut conformitatea cu contractul a 
bunurilor, consumatorul poate opta între o 
nouă reparare și înlocuire.

Or. de

Justificare

Din punct de vedere economic și ecologic, a acorda consumatorului posibilitatea de a opta 
între o înlocuire și o nouă reparare doar în cazul unei reparări nereușite pare mai 
rezonabilă.
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Amendamentul 480
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 113 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Într-un contract de vânzare-
cumpărare încheiat cu un consumator, 
acesta poate refuza executarea, cu 
excepția cazului în care refuzul executării 
este disproporționat în raport cu 
amploarea neexecutării. 

Or. de

Justificare

În practică, dreptul de a refuza în totalitate execuția reprezintă pentru consumatori unul 
dintre cele mai eficiente mijloace de exercitare de presiuni pentru a asigura exercitarea 
propriilor drepturi. Prin urmare, pentru a asigura un nivel de protecție a consumatorilor 
ridicat, ar trebui să existe întotdeauna posibilitatea refuzării executării tuturor obligațiilor 
proprii, cu excepția cazului în care exercitarea dreptului ar fi total disproporționată.

Amendamentul 481
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un cumpărător poate declara 
rezoluțiunea contractului în cazul livrării 
cu întârziere care nu este esențială în sine, 
dacă notifică vânzătorul, acordând o 
perioadă de executare suplimentară cu o 
durată rezonabilă, iar vânzătorul nu își 
execută obligațiile în decursul perioadei 
respective.

(1) Un cumpărător poate declara 
rezoluțiunea contractului în cazul livrării 
cu întârziere care nu este neexecutare
esențială în sine, dacă notifică vânzătorul, 
acordând o perioadă de executare 
suplimentară cu o durată rezonabilă, iar 
vânzătorul nu își execută obligațiile în 
decursul perioadei respective.

Or. de
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Justificare

Textul inițial pare a fi neclar. Pare să nu fie vorba despre o întârziere esențială, ci despre o 
neexecutare esențială.

Amendamentul 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 117 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică dacă: (2) Alineatul (1) nu se aplică dacă nu a fost 
făcută nicio ofertă de executare.

Or. de

Justificare

Dreptul cumpărătorului de a rezilia contractul pe motiv de neexecutare trebuie să fie limitat 
în timp în cazul contractelor încheiate cu un consumator, deoarece este în interesul ambelor 
părți ca soarta contractului să nu rămână neclarificată, cu atât mai mult cu cât pentru 
această perioadă nu se datorează despăgubiri. Și consumatorului trebuie să i se acorde 
posibilitatea să se exprime într-un termen rezonabil în ceea ce privește propriul drept de 
rezoluțiune.

Amendamentul 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 119 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) În cazul în care cumpărătorul este un 
consumator:

eliminat

Or. de

Amendamentul 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 119 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost făcută nicio ofertă de 
executare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 485
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 124 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Într-un contract între un comerciant și 
un consumator, consumatorul nu 
răspunde, în ceea ce privește utilizarea 
unui anumit mijloc de plată, de plata 
taxelor care depășesc costurile suportate 
de comerciant pentru utilizarea unor 
astfel de mijloace.

eliminat

Or. de

Justificare

Această dispoziție pare a fi puțin practică. Pentru comerciant pot rezulta costuri ce depășesc 
onorariile organismului de plată. Acestea pot avea efecte diferite în funcție de tipul de plată.
Cum să fie calculate cu exactitate costurile propriu-zise, dacă, de exemplu, un tip de plată 
presupune sarcini administrative mai mari decât altele? Prin urmare, vânzătorul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a stabili un preț global, de exemplu, „Costurile cărților de credit: 5 €”.

Amendamentul 486
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 135 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un vânzător poate declara rezoluțiunea 
în cazul în care executarea cu întârziere a 
obligațiilor nu este esențială în sine, dacă 
notifică cumpărătorul, acordând o perioadă 
de executare suplimentară cu o durată 
rezonabilă, iar cumpărătorul nu își execută 
obligațiile în decursul perioadei respective.

(1) Un vânzător poate declara rezoluțiunea 
în cazul în care executarea cu întârziere a 
obligațiilor nu este neexecutare esențială 
în sine, dacă notifică cumpărătorul, 
acordând o perioadă de executare 
suplimentară cu o durată rezonabilă, iar 
cumpărătorul nu își execută obligațiile în 
decursul perioadei respective.

Or. de

Justificare

Textul inițial pare a fi neclar. Pare să nu fie vorba despre o întârziere esențială, ci despre o 
neexecutare esențială.

Amendamentul 487
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 139 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când executarea a fost oferită cu 
întârziere, sau executarea oferită în alt mod 
nu este conformă cu contractul, vânzătorul 
este decăzut din dreptul de a declara 
rezoluțiunea în conformitate cu prezenta 
secțiune, cu excepția cazului în care a 
notificat rezoluțiunea contractului într-un 
termen rezonabil din momentul în care 
vânzătorul a avut cunoștință sau se poate 
aștepta să fi avut cunoștință despre oferta 
de executare sau despre lipsa de 
conformitate.

(1) Atunci când executarea a fost oferită cu 
întârziere, sau executarea oferită în alt mod 
nu este conformă cu contractul, vânzătorul 
este decăzut din dreptul de a declara 
rezoluțiunea în conformitate cu prezenta 
secțiune, dacă nu a notificat rezoluțiunea 
contractului într-un termen rezonabil din 
momentul în care vânzătorul a avut 
cunoștință sau se poate aștepta să fi avut 
cunoștință despre oferta de executare sau 
despre lipsa de conformitate.

Or. de

Justificare

Vânzătorul își pierde dreptul doar în cazul în care nu a notificat rezoluțiunea contractului 
într-un anumit termen. În caz contrar, el și-ar pierde întotdeauna dreptul, exceptând cazul în 
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care notificarea s-a făcut la timp. Regula mai logică ar fi însă ca acesta să aibă un drept de 
rezoluțiune, cu excepția cazului în care dispune eliminarea termenului. Excepția și regula par 
să se confunde în textul inițial.

Amendamentul 488
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 141 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de garanție legală pentru 
produsele proiectate ecologic
Perioada de conformitate pentru bunurile 
vizate de prezenta directivă și proiectate 
ecologic conform Directivei 2009/125/CE 
de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerințelor în materie de 
proiectare ecologică aplicabile produselor 
cu impact energetic este perioada de 
durabilitate prevăzută în măsura de 
punere în aplicare la 
Directiva 2009/125/CE, în cazul în care 
aceasta este mai mare de 6 ani.

Or. en

Justificare

Pentru a promova consumul durabil în rândul consumatorilor prin asigurarea încrederii în 
produse dezvoltate pe baza standardelor prevăzute în legislația privind proiectarea 
ecologică, este necesar să se garanteze că un consumator se bazează pe drepturile la garanții 
pe întreaga durată a ciclului de viață al produsului. Această perioadă ar trebui stabilită prin 
trimitere la măsurile puse în aplicare ale Directivei 2009/158/CE, care impune deja 
efectuarea unei evaluări a speranței de viață a produsului, semnificând starea produsului 
care a ajuns la termenul primei utilizări până la eliminarea finală.

Amendamentul 489
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 141 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea directă a producătorului
(1) Producătorul este obligat față de 
consumator să repare sau să înlocuiască 
bunurile pentru orice lipsă de 
conformitate care a existat la momentul 
transferului riscului către consumator 
pentru bunul sau conținutul digital, în 
termenul indicat la articolul 10. 
Consumatorul are dreptul de a alege între 
reparare și înlocuire, în condițiile 
stipulate la articolul 7 alineatul (1).
(2) Producătorul repară sau înlocuiește 
bunurile în termen de cel mult 30 de zile 
după ce a primit notificarea lipsei 
conformității.
(3) Prezentul articol nu aduce atingere 
dispozițiilor din legislația națională care 
extind răspunderea la alte părți, cum ar fi 
importatorul sau exportatorul, sau care 
privesc acțiunea în regres.

Or. en

Justificare

Răspunderea directă a producătorilor ar putea spori încrederea consumatorilor: un 
consumator poate, în cele din urmă, să se adreseze direct unui producător stabilit pe 
teritoriul țării sale în loc să returneze și să trimită mai departe un bun defect pe întreg 
cuprinsul UE. Pe o piață internă autentică, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
alege cui să se adreseze în caz de probleme.

Amendamentul 490
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 142 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un contract de vânzare încheiat cu 
un consumator, riscurile sunt transferate în 

(1) Într-un contract de vânzare încheiat cu 
un consumator, riscurile sunt transferate în 
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momentul în care consumatorul sau un terț
desemnat de consumator, altul decât 
transportatorul, a dobândit posesia 
efectivă a bunurilor sau a suportului 
material pe care este furnizat conținutul 
digital.

momentul în care consumatorul sau un terț
desemnat de consumator a dobândit 
posesia efectivă a bunurilor sau a 
suportului material pe care este furnizat 
conținutul digital. În cazul în care 
vânzătorul oferă consumatorului 
posibilitatea de a opta între diferiți 
transportatori, aceștia nu trebuie 
considerați ca fiind parte terță în sensul 
prezentului paragraf. 

Or. de

Justificare

În cazul în care consumatorul însuși a desemnat transportatorul, riscul trebuie transferat în 
mod direct. Totuși, în cazul în care consumatorul a optat între diferite servicii de coletărie de 
pe o pagină web, nu este vorba despre parte terță desemnată. În caz contrar, consumatorul ar 
fi mai slab poziționat în ceea ce privește transferul riscului atunci când dispune de 
posibilitatea de a opta între diferiți transportatori.

Amendamentul 491
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 142 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Într-un contract de furnizare de conținut 
digital care nu este furnizat pe un suport 
material, riscurile sunt transferate în 
momentul în care consumatorul sau un terț
desemnat de consumator în acest scop a 
dobândit controlul asupra conținutului 
digital.

(2) Într-un contract de furnizare de conținut 
digital care nu este furnizat pe un suport 
material, riscurile sunt transferate în 
momentul în care consumatorul sau un terț
desemnat de consumator în acest scop 
dobândește controlul asupra conținutului 
digital.

Or. de

Justificare

Modificare lingvistică. Momentul transferului riscului este momentul obținerii controlului. 
Practic, este unul și același moment.
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Amendamentul 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 142 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care contractul 
este un contract la distanță sau un 
contract în afara spațiilor comerciale, 
alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci 
când consumatorul nu își execută 
obligația de a recepționa bunurile sau 
conținutul digital și neexecutarea nu este 
justificată în temeiul articolului 88. În 
acest caz, riscurile sunt transferate în 
momentul în care consumatorul sau terțul 
desemnat de către consumator ar fi 
dobândit posesia efectivă a bunurilor sau 
controlul asupra conținutului digital dacă 
obligația de a le primi ar fi fost executată.

eliminat

Or. de

Amendamentul 493
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 152 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unui contract încheiat cu un 
consumator, nivelul menționat al 
costurilor serviciului conex este 
considerat ca fiind garantat în mod 
formal atunci când contrariul nu s-a 
menționat în mod expres. Depășirea 
costurilor garantate în mod formal nu 
este permisă.

Or. de
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Justificare

În cazul devizelor de plată se impune necesitatea unei protecții speciale a consumatorului. Pe 
lângă devizul de plată informal, ale cărui costuri pot fi eventual depășite în temeiul 
articolului 152 alineatele (1) și (2), trebuie stabilit un deviz de plată formal. Comerciantul 
trebuie informat în mod expres în cazul unui deviz de plată exclusiv informal. 

Amendamentul 494
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 155 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
măsurile reparatorii aflate la dispoziția 
clientului sunt subordonate dreptului 
prestatorului de servicii de a pune în 
conformitate, indiferent dacă clientul este 
sau nu este un consumator.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
măsurile reparatorii aflate la dispoziția 
clientului sunt subordonate dreptului 
prestatorului de servicii de a pune în 
conformitate,

Or. de

Amendamentul 495
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 155 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei instalări incorecte în 
cadrul unui contract de vânzare-
cumpărare încheiat cu un consumator 
prevăzute la articolul 101, măsurile 
reparatorii aflate la dispoziția 
consumatorului nu sunt subordonate 
dreptului prestatorului de servicii de a pune 
în conformitate.

(3) În cazul unui contract de prestare de 
servicii conexe, măsurile reparatorii aflate 
la dispoziția consumatorului nu sunt 
subordonate dreptului prestatorului de 
servicii de a pune în conformitate.

Or. de
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Amendamentul 496
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 155 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește dreptul 
prestatorului de servicii de a pune în 
conformitate, în contractele încheiate 
între un comerciant și un consumator, 
termenul rezonabil prevăzut la 
articolul 109 alineatul (5) nu trebuie să 
depășească 30 de zile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 497
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 155 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește remedierea unei 
executări necorespunzătoare, 
articolele 111 și 112 nu se aplică și

eliminat

Or. de

Amendamentul 498
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 158 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea de către Comisie (durabilitate 
planificată)
Până la data de […], Comisia
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(a) efectuează cercetări în vederea 
identificării, a analizării și a evaluării 
impactului durabilității planificate asupra 
ciclului de viață al produselor și
(b) prezintă un raport Parlamentului 
European referitor la transpunerea 
prezentei directive cu măsurile necesare 
pentru a aborda problematica durabilității 
planificate a produselor.

Or. en

Justificare

Durabilitatea planificată este o practică curentă care vizează reducerea ciclului de viață a 
unui produs. Actualul acquis nu abordează această problemă. În consecință, este necesar să 
se evalueze măsura în care această practică va afecta ciclul de viață al unui produs în raport 
cu drepturile la garanție existente (de exemplu, produsele proiectate să se defecteze după 
expirarea garanției de doi ani în unele state membre care au transpus perioada minimă 
prevăzută de Directiva din 2009 privind vânzarea de bunuri de consum) și care sunt măsurile 
necesare pentru a descuraja sau a penaliza durabilitatea planificată.

Amendamentul 499
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 158 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la despăgubiri
(1) În cazul în care vânzătorul final este
responsabil față de consumator pentru o 
neconformitate datorată unui act sau unei 
omisiuni a producătorului, a unui 
vânzător anterior sau a altui intermediar, 
vânzătorul final are dreptul să solicite 
despăgubiri din partea persoanei sau 
persoanelor responsabile din lanțul 
contractual.
(2) Statele membre instituie despăgubirile 
menționate la alineatul (1) și în condițiile 
de exercitare.
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Or. en

Justificare

Acest amendament încorporează articolul 4 din Directiva din 2009 privind vânzarea de 
bunuri de consum.

Amendamentul 500
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 158 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportare și revizuirea legislației privind 
clauzele contractuale abuzive
Până la data de [xxx], Comisia 
Europeană înaintează Parlamentului 
European un raport referitor la aplicarea 
Directivei 93/13/CEE privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii în diferite sectoare care 
intră sub incidența aplicării sale și, după 
caz, prezintă Parlamentului European și 
Consiliului propuneri de modificare a 
acesteia.

Or. en

Justificare

Directiva privind clauzele contractuale abuzive reprezintă legislația orizontală a UE care 
reglementează clauzele contractuale în raport cu consumatorii și condițiile din diferitele 
sectoare. În cadrul revizuirii acquis-ului privind protecția consumatorilor, Comisia 
Europeană ar trebui să efectueze o evaluare a aplicării acestei legislații pentru a identifica 
problemele asociate contractelor încheiate cu consumatorii pe diferitele piețe (de exemplu, 
furnizarea de conținut digital, de servicii de telecomunicații, de energie etc.), probleme care 
ar trebui să fie abordate în cadrul unei eventuale revizuiri a Directivei 93/13/CEE.

Amendamentul 501
Franz Obermayr
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Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 167 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dobânda nu începe să curgă decât după 
împlinirea unui termen de 30 de zile de la 
data la care creditorul a notificat 
debitorului obligația de a plăti dobândă și 
rata acesteia. Notificarea poate fi efectuată 
înainte de data scadenței plății.

(2) Dobânda nu începe să curgă decât după 
împlinirea unui termen de 20 de zile de la 
data la care creditorul a notificat 
debitorului obligația de a plăti dobândă și 
rata acesteia. Notificarea poate fi efectuată 
înainte de data scadenței plății.

Or. de

Amendamentul 502
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 168 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Termenul de plată stabilit conform 
alineatului (2) nu poate să depășească 
60 de zile, cu excepția cazului în care 
părțile convin în mod expres contrariul, și 
respectivul acord nu este abuziv, conform 
articolului 170.

(4) Termenul de plată stabilit conform 
alineatului (2) nu poate să depășească 
60 de zile, cu excepția cazului în care 
părțile convin în mod expres contrariul, și 
respectivul acord nu este abuziv, conform 
articolului 170. Termenele de plată din 
partea organelor și a agențiilor 
guvernamentale nu ar trebui să 
depășească 30 de zile.

Or. en

Amendamentul 503
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 179 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul scurt de prescripție este de 
doi ani.

(1) Termenul scurt de prescripție este de 
trei ani.
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Or. de

Justificare

Pentru a asigura un nivel de protecție a consumatorilor ridicat, termenul trebuie prelungit. În 
plus, într-o serie de state membre ale UE sunt prevăzute termene mai lungi în cazul invocării 
garanției, al erorii sau al unor daune-interese.

Amendamentul 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 179 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prescripția intervine după expirarea 
termenului mai scurt.

Or. de

Amendamentul 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 184 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care debitorul recunoaște 
dreptul creditorului, prin plata parțială, 
plata dobânzii, oferirea unei garanții, 
compensare sau în orice alt mod, începe să 
curgă un nou termen scurt de prescripție.

(1) În cazul în care debitorul recunoaște 
dreptul creditorului, prin plata parțială, 
plata dobânzii, oferirea unei garanții, 
compensare sau în orice alt mod, începe să 
curgă un nou termen scurt de prescripție.

(2) Același lucru se aplică atunci când 
vânzătorul nu-ți îndeplinește obligațiile de 
executare ulterioară.

Or. de

Justificare

Până în prezent, propunerea de regulament nu a reglementat problema legată de modul în 
care obligațiile de executare ulterioară ale cumpărătorului prevăzute la articolul 109 și 
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următoarele influențează prescrierea căilor de atac legale ale cumpărătorului prevăzute la 
articolul 106. Această problemă are o semnificație practică considerabilă atât pentru 
cumpărător, cât și pentru calcularea costurilor contractuale pentru vânzător. Reglementarea 
acesteia generează securitate juridică pentru ambele părți.

Amendamentul 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – articolul 186 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea IX. Dispoziții diverse
Reconcilierea
Comerciantul are obligația de a participa 
la o procedură de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor contractuale în 
sensul 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, dacă acest lucru 
este solicitat în mod valabil de către 
consumator.

Or. de

Justificare

Accesul la justiție în cazul contractelor transfrontaliere presupune cheltuieli și riscuri 
semnificative pentru ambele părți. Pentru a spori încrederea consumatorului în instrumentul 
Legislației europene comune în materie de vânzare, prin încheierea contractului ar trebui să 
se ofere posibilitatea unei soluționări extrajudiciare.

Amendamentul 507
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a vă exercita dreptul de retragere 
din contract trebuie să ne informați (2) de 
decizia dumneavoastră de vă retrage din 
prezentul contract printr-o declarație clară 
(de exemplu o scrisoare trimisă prin poștă, 
fax sau e-mail). Puteți utiliza modelul 
atașat de formular de retragere, dar acest 
lucru nu este obligatoriu. 3

Pentru a vă exercita dreptul de retragere 
din contract trebuie să ne informați (2) de 
decizia dumneavoastră de vă retrage din 
prezentul contract printr-o declarație clară 
(de exemplu o scrisoare, fax sau e-mail). În 
acest scop, puteți utiliza modelul atașat de 
formular de retragere, dar acest lucru nu 
este obligatoriu. 3

Or. de

Amendamentul 508
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care vă retrageți din prezentul 
contract, vi se vor rambursa toate sumele 
pe care ni le-ați plătit, inclusiv costurile de 
livrare (cu excepția costurilor suplimentare 
în cazul în care ați optat pentru un alt tip de 
livrare decât tipul de livrare standard, cel 
mai puțin costisitor, pe care îl punem la 
dispoziție), fără întârziere nejustificată, și 
în orice caz în termen de cel mult 14 zile 
de la data la care suntem informați de 
decizia dumneavoastră de vă retrage din 
prezentul contract. Vom realiza această 
rambursare folosind aceleași mijloace de 
plată pe care le-ați utilizat dumneavoastră 
pentru tranzacția inițială, cu excepția 
cazului în care ați convenit în mod expres 
asupra unui alt mijloc de plată; în orice caz, 
nu veți avea de achitat nicio taxă 
suplimentară în urma acestei rambursări. 4

În cazul în care vă retrageți din prezentul 
contract, vi se vor rambursa toate sumele 
pe care ni le-ați plătit, inclusiv costurile de 
livrare (cu excepția costurilor suplimentare 
în cazul în care ați optat pentru un alt tip de 
livrare decât tipul de livrare standard, cel 
mai puțin costisitor, pe care îl punem la 
dispoziție). Vom realiza această 
rambursare în termen de cel mult 14 zile 
de la data la care suntem informați de 
decizia dumneavoastră de a vă retrage din 
prezentul contract. Pentru aceasta, vom 
folosi aceleași mijloace de plată pe care le-
ați utilizat dumneavoastră pentru tranzacția 
inițială, cu excepția cazului în care ați 
convenit în mod expres asupra unui alt 
mijloc de plată; în orice caz, nu veți avea 
de achitat nicio taxă suplimentară în urma 
acestei rambursări. 4

Or. de
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Justificare

Simplificare.

Amendamentul 509
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul unui contract de vânzare-
cumpărare: „în care ați dobândit personal 
sau un terț, altul decât transportatorul, 
indicat de dumneavoastră a dobândit 
posesia fizică asupra bunurilor.”;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 510
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul unui contract având ca obiect 
bunuri multiple, comandate de consumator 
printr-o singură comandă și livrate separat: 
„în care ați dobândit personal sau un terț, 
altul decât transportatorul, indicat de 
dumneavoastră a dobândit posesia fizică 
asupra ultimului bun.”;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 511
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul unui contract privind livrarea 
unui bun constând din mai multe loturi sau 
bucăți: „în care ați dobândit personal sau 
un terț, altul decât transportatorul, indicat 
de dumneavoastră a dobândit posesia fizică 
asupra ultimului lot sau asupra ultimei 
bucăți.”;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 512
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul unui contract privind livrarea 
periodică de bunuri pe o perioadă de timp 
determinată: „în care ați intrat personal sau 
un terț, altul decât transportatorul, indicat 
de dumneavoastră a intrat în posesia fizică 
asupra primului bun.”;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 513
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă oferiți consumatorului opțiunea de 
a completa electronic și a depune 
informațiile privind retragerea din contract 
pe site-ul dumneavoastră de internet, 

3. Dacă oferiți consumatorului opțiunea de 
a completa electronic și a depune 
informațiile privind retragerea din contract 
pe site-ul dumneavoastră de internet, 
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introduceți următorul text: „De asemenea, 
puteți completa electronic și depune
modelul de formular de retragere sau orice 
altă declarație clară pe site-ul nostru 
internet [de completat adresa internet]. 
Dacă folosiți această opțiune, vă vom 
transmite fără întârziere o confirmare de 
primire a unei astfel de retrageri pe un 
suport durabil (de exemplu, prin e-mail).”

introduceți următorul text: „De asemenea, 
puteți completa și transmite electronic de 
pe site-ul nostru [introduceți adresa de 
internet] modelul de formular de retragere 
sau orice altă declarație neechivocă. Dacă 
folosiți această opțiune, vă vom transmite 
fără întârziere o confirmare de primire a 
unei astfel de retrageri (de exemplu, prin e-
mail).”

Or. de

Justificare

În această formă, textul poate fi înțeles mai ușor.

Amendamentul 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 5 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Dacă, într-un contract la distanță, nu vă 
oferiți să suportați costul returnării 
bunurilor, iar bunurile, prin natura lor, nu 
pot fi returnate în mod normal prin poștă: 
„Va trebui să suportați costurile directe ale 
returnării bunurilor. , ___ EUR [a se 
introduce suma].” sau, în cazul în care 
cheltuielile de returnare a bunurilor nu pot 
fi calculate în mod rezonabil în avans: „Va 
trebui să suportați costurile directe ale 
returnării bunurilor.” Costul aproximativ 
este estimat la maximum ____ EUR 
[introduceți cuantumul]”; sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Pe lângă eliminarea termenului „vânzare la distanță”, a fost necesară o ajustare la Directiva 
privind protecția consumatorilor.



AM\934215RO.doc 103/104 PE510.531v01-00

RO

Amendamentul 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 1 – apendicele 1 – paragraful 10 – punctul 5 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Dacă, într-un contract în afara spațiilor 
comercial, bunurile, prin natura lor, nu 
pot fi returnate prin poștă și au fost livrate 
consumatorului la domiciliul acestuia, la 
momentul încheierii contractului: „Vom 
recupera bunurile și vom suporta 
costurile aferente.”

eliminat

Or. de

Amendamentul 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul trebuie să vă ofere informații 
importante privind contractul, de exemplu, 
informații referitoare la produs și la prețul 
acestuia cu toate impozitele și taxele 
incluse, precum și datele de contact ale 
comerciantului. Informațiile trebuie să fie 
mai detaliate atunci când cumpărați ceva 
în afara magazinului comerciantului sau 
în cazul în care nu l-ați întâlnit personal 
pe acesta, de exemplu, în cazul în care 
cumpărați online sau prin telefon. În 
cazul în care aceste informații sunt 
incomplete sau eronate, aveți dreptul la 
despăgubiri.

Comerciantul trebuie să vă ofere informații 
importante privind clauzele contractuale 
convenite de dumneavoastră, de exemplu, 
informații referitoare la produs și la prețul 
acestuia cu toate impozitele și taxele 
incluse, precum și datele de contact ale 
comerciantului. În cazul în care aceste 
informații sunt incomplete sau eronate, 
aveți dreptul la despăgubiri.

Or. de
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Amendamentul 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În majoritatea cazurilor, aveți la dispoziție 
14 zile pentru a vă retrage din contractul de 
vânzare-cumpărare în cazul în care ați 
cumpărat bunurile în afara magazinului 
comerciantului sau, în cazul în care nu l-
ați întâlnit comerciant, până la momentul 
cumpărării (de exemplu, în cazul în care 
ați cumpărat online sau prin telefon). 
Comerciantul trebuie să vă ofere informații 
și un formular standard de anulare. În 
cazul în care comerciantul nu a făcut acest 
lucru, puteți anula contractul în termen de 
un an.

Aveți la dispoziție 14 zile pentru a vă 
retrage din contractul de vânzare-
cumpărare. Comerciantul trebuie să vă 
ofere informații și un model de formular de 
anulare. În cazul în care comerciantul nu a 
făcut acest lucru, puteți anula contractul în 
termen de un an.

Or. de


