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Amendamentul 1
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare pot avea multe forme, cea mai 
importantă fiind mecanismele înșelătoare 
ale unor societăți care realizează anuare 
prin care o societate necinstită trimite 
formulare prin care invită întreprinderile 
să completeze sau să actualizeze numele 
întreprinderii și datele de contact, aparent
în mod gratuit; întrucât semnatarii 
descoperă ulterior că, în realitate, au 
încheiat, fără să fi avut această intenție, 
un contract prin care sunt obligați, în 
general pe o durată de minimum trei ani, 
să figureze într-un anuar profesional 
contra unei taxe anuale de până la 1 000 
de euro sau mai mult;

A. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare pot avea multe forme, cum ar fi 
anuarele profesionale sau formularele de 
plată înșelătoare, după cum se 
menționează în anexa 3 la „Studiul 
privind problemele cu care se confruntă 
consumatorii la obținerea despăgubirilor 
pentru încălcarea legislației de protecție a 
consumatorului și consecințele de ordin 
economic ale acestor probleme” elaborat 
de Comisie în 2008;

Or. en

Amendamentul 2
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare pot avea multe forme, cea mai 
importantă fiind mecanismele înșelătoare 
ale unor societăți care realizează anuare 
prin care o societate necinstită trimite 
formulare prin care invită întreprinderile să 
completeze sau să actualizeze numele 
întreprinderii și datele de contact, aparent 
în mod gratuit; întrucât semnatarii 

A. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare pot avea multe forme, cea mai 
importantă fiind mecanismele înșelătoare 
ale unor societăți care realizează anuare 
prin care o societate necinstită trimite 
formulare prin care invită întreprinderile să 
completeze sau să actualizeze numele 
întreprinderii și datele de contact, aparent 
în mod gratuit; întrucât semnatarii 
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descoperă ulterior că, în realitate, au 
încheiat, fără să fi avut această intenție, un 
contract prin care sunt obligați, în general 
pe o durată de minimum trei ani, să 
figureze într-un anuar profesional contra 
unei taxe anuale de până la 1000 de euro 
sau mai mult;

descoperă ulterior că, în realitate, au 
încheiat, fără să fi avut această intenție, un 
contract prin care sunt obligați, în general 
pe o durată de minimum trei ani, să 
figureze într-un anuar profesional contra 
unei taxe anuale de până la 1 000 de euro 
sau mai mult; întrucât formularele de 
plată înșelătoare reprezintă o altă practică 
extrem de dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 3
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât alte practici de 
comercializare înșelătoare includ 
formulare de plată înșelătoare sub forma 
unor facturi pentru servicii pe care 
comerciantul pretinde că le-a comandat 
deja, lucru neadevărat, de altfel, oferte de 
extindere a numelui de domeniu internet 
prin care un comerciant necinstit 
furnizează informații false și exercită 
presiune psihologică pentru a încheia un 
contract pentru un preț mult mai ridicat 
decât în cazul în care înregistrarea s-ar fi 
realizat prin furnizori oficiali și oferte de 
extindere a protecției mărcilor în alte țări, 
această protecție putând fi însă oferită 
numai de organisme oficiale;

Or. en

Amendamentul 4
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât domeniul de aplicare al 
Directivei 2006/114/CE vizează, în 
prezent, publicitatea înșelătoare și 
comparativă și consecințele acesteia 
asupra concurenței loiale în cadrul pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 5
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât există o cerere clară din 
partea întreprinderilor, în special a IMM-
urilor și a microîntreprinderilor, pentru o 
protecție îmbunătățită și o acțiune 
eficientă împotriva practicilor înșelătoare 
într-un context al relațiilor dintre 
întreprinderi, care se situează în afara 
domeniului de aplicare al 
Directivei 2005/29/CE;

Or. en

Amendamentul 6
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare produc insuficiențe ale pieței 
și denaturarea concurenței, afectând 
astfel capacitatea întreprinderilor de a 
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face alegeri în cunoștință de cauză și, prin 
urmare, eficiente;

Or. el

Amendamentul 7
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât IMM-urile, și în special micile 
întreprinderi și microîntreprinderile, sunt 
principalele victime ale practicilor de 
comercializare înșelătoare; întrucât sunt 
vizate și școlile, bisericile, spitalele, ONG-
urile și administrațiile locale, precum și 
alte autorități publice;

C. întrucât IMM-urile, și în special micile 
întreprinderi și microîntreprinderile, sunt 
principalele victime ale practicilor de 
comercializare înșelătoare¸ deși acestea 
constituie un vector-cheie al dezvoltării în 
Europa; întrucât sunt vizate și școlile, 
bisericile, spitalele, ONG-urile și 
administrațiile locale, precum și alte 
autorități publice;

Or. en

Amendamentul 8
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Parlamentul și-a exprimat în 
repetate rânduri îngrijorarea cu privire la 
problema practicilor de comercializare 
înșelătoare, care de multe ori au caracter 
transfrontalier, și a solicitat Comisiei și 
statelor membre să își accelereze 
eforturile de sensibilizare, consolidare a 
cooperării, punere în aplicare și 
legiferare;

Or. en
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Amendamentul 9
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât practicile de comercializare 
înșelătoare au un efect de domino asupra 
consumatorilor, care, prin urmare, sunt 
taxați mai mult pentru produse și servicii;

Or. el

Amendamentul 10
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât victimelor practicilor de 
comercializare înșelătoare le este adesea 
rușine și nu denunță aceste practici la 
autoritățile de punere în aplicare a legii; 
întrucât, în acest sens, este extrem de 
important ca autoritățile respective să 
faciliteze denunțările și să acorde suficientă 
prioritate acestor situații;

D. întrucât aceste practici sunt 
subraportate, deoarece victimelor 
practicilor de comercializare înșelătoare le 
este adesea rușine și nu denunță aceste 
practici la autoritățile de punere în aplicare 
a legii sau se conformează cererilor de 
plată; întrucât, în acest sens, este extrem de 
important ca autoritățile respective să 
faciliteze denunțările și să acorde suficientă 
prioritate acestor situații;

Or. en

Amendamentul 11
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât statele membre au pus în 
aplicare în mod diferit 
Directivele 2005/29/CE și 2006/114/CE, 
ceea ce conduce la diferențe semnificative 
între dispozițiile naționale din aceste 
domenii; întrucât aceste diferențe 
contribuie la fragmentarea pieței și 
creează incertitudini cu privire la 
aplicarea legală a normelor europene 
pentru întreprinderi, în special în context 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 12
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nivelul de protecție în cazul 
întreprinderilor variază foarte mult între
statele membre, singurele state care au 
inclus în legislația lor o anumită interdicție 
cu privire la mecanismele înșelătoare
legate de realizarea anuarelor fiind Austria 
și Belgia, Țările de Jos pregătind în prezent 
o lege similară;

E. întrucât comercianții necinstiți 
exploatează nivelul extrem de inechitabil 
de protecție în cazul întreprinderilor din
statele membre, singurele state care au 
inclus în legislația lor o anumită interdicție 
cu privire la mecanismele înșelătoare 
legate de realizarea anuarelor fiind Austria 
și Belgia, Țările de Jos pregătind în prezent 
o lege similară;

Or. en

Amendamentul 13
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât în prezent este foarte dificil să 
se descopere comercianții necinstiți, 
deoarece aceștia trimit adesea facturi dintr-
o țară în alta, contul lor bancar fiind 
deschis într-o a treia țară, astfel încât este 
dificil să se urmărească transferurile de 
bani,

G. întrucât în prezent este foarte dificil să 
se descopere și să se trimită în justiție 
comercianții necinstiți, deoarece aceștia 
trimit adesea facturi dintr-o țară în alta, 
contul lor bancar fiind deschis într-o a treia 
țară, astfel încât este dificil să se 
urmărească transferurile de bani,

Or. en

Amendamentul 14
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, date fiind dimensiunile 
reduse și resursele limitate, este adesea 
imposibil ca IMM-urile și în special 
microîntreprinderile să introducă la nivel 
individual acțiuni în justiție împotriva 
comercianților necinstiți stabiliți într-o 
jurisdicție diferită,

Or. en

Amendamentul 15
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei să clarifice domeniul 
de aplicare al Directivei 2006/114/CE, 
pentru a permite o mai bună protecție a 
întreprinderilor împotriva practicilor de 
comercializare înșelătoare;
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Or. en

Amendamentul 16
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reamintește că practicile de 
comercializare înșelătoare constituie o 
povară majoră pentru economia 
europeană, în special prin împiedicarea 
potențialului de creștere al IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 17
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că este nevoie de un schimb 
mai bun de informații între statele membre; 
invită statele membre să înființeze sau să 
desemneze un punct național de contact 
unde întreprinderile și alte victime ale 
practicilor de comercializare înșelătoare să 
poată denunța aceste practici și unde să 
poată beneficia de sprijin și de cunoștințe 
de specialitate cu privire la prevenirea și 
abordarea unor forme diferite de fraudă; 
consideră că fiecare punct de contact ar 
trebui să aibă o bază de date în care să 
înregistreze toate tipurile de practici de 
comercializare înșelătoare și să includă 
exemple ușor de înțeles; invită Comisia să 
asigure coordonarea unui schimb ușor de 
informații provenind din bazele de date 
naționale, între altele prin facilitarea creării 

2. subliniază că este nevoie de un schimb 
mai bun de informații între statele membre; 
invită statele membre să înființeze sau să 
desemneze un punct național de contact 
unde întreprinderile și alte victime ale 
practicilor de comercializare înșelătoare să 
poată denunța aceste practici și unde să 
poată beneficia de informații privind căile 
de atac judiciare și nejudiciare, precum și 
de sprijin și de cunoștințe de specialitate cu 
privire la prevenirea și abordarea unor 
forme diferite de fraudă; consideră că 
fiecare punct de contact ar trebui să aibă o 
bază de date în care să înregistreze toate 
tipurile de practici de comercializare 
înșelătoare și să includă exemple ușor de 
înțeles; invită Comisia să asigure 
coordonarea unui schimb ușor de 
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unui sistem de alertă rapidă prin care să se 
identifice practicile noi de acest gen;

informații provenind din bazele de date 
naționale, între altele prin facilitarea creării 
unui sistem de alertă rapidă prin care să se 
identifice practicile noi de acest gen;

Or. fr

Amendamentul 18
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că este nevoie de un schimb 
mai bun de informații între statele membre; 
invită statele membre să înființeze sau să 
desemneze un punct național de contact 
unde întreprinderile și alte victime ale 
practicilor de comercializare înșelătoare să 
poată denunța aceste practici și unde să 
poată beneficia de sprijin și de cunoștințe 
de specialitate cu privire la prevenirea și 
abordarea unor forme diferite de fraudă; 
consideră că fiecare punct de contact ar 
trebui să aibă o bază de date în care să 
înregistreze toate tipurile de practici de 
comercializare înșelătoare și să includă 
exemple ușor de înțeles; invită Comisia să 
asigure coordonarea unui schimb ușor de 
informații provenind din bazele de date 
naționale, între altele prin facilitarea creării 
unui sistem de alertă rapidă prin care să se 
identifice practicile noi de acest gen;

2. subliniază că este nevoie de un schimb 
mai bun de informații între statele membre; 
invită statele membre să înființeze sau să 
desemneze un punct național de contact 
unde întreprinderile și alte victime ale 
practicilor de comercializare înșelătoare să 
poată denunța aceste practici și unde să 
poată beneficia de sprijin și de cunoștințe 
de specialitate cu privire la prevenirea și 
abordarea unor forme diferite de fraudă; 
consideră că fiecare punct de contact ar 
trebui să aibă o bază de date în care să 
înregistreze toate tipurile de practici de 
comercializare înșelătoare și să includă 
exemple ușor de înțeles; invită Comisia să 
asigure coordonarea unui schimb ușor de 
informații provenind din bazele de date 
naționale, între altele prin facilitarea creării 
unui sistem de alertă rapidă prin care să se 
identifice practicile noi de acest gen, 
ținând cont, în același timp, de limitările 
bugetare;

Or. en

Amendamentul 19
Robert Rochefort
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
direcționarea societăților fraudate către 
mecanismele legale cele mai adecvate;

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
transmiterea către societățile fraudate a 
unor informații privind căile de atac 
judiciare și nejudiciare;

Or. fr

Amendamentul 20
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
direcționarea societăților fraudate către 
mecanismele legale cele mai adecvate;

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
direcționarea societăților fraudate către 
mecanismele legale cele mai adecvate; 
subliniază că aceste puncte naționale de 
contact ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea de a lua pe cont propriu 
măsuri legale împotriva practicilor 
înșelătoare și a societăților care își 
desfășoară activitatea în mod fraudulos;
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Or. de

Amendamentul 21
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
direcționarea societăților fraudate către 
mecanismele legale cele mai adecvate;

3. este de părere că punctele naționale de 
contact ar trebui să aibă un rol activ în 
schimbul de informații dintre autoritățile 
publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui 
să colaboreze pentru a se avertiza reciproc 
cu privire la practici de comercializare 
înșelătoare noi și să acorde IMM-urilor 
asistență în ceea ce privește soluționarea 
unor litigii la nivel transfrontalier, prin 
direcționarea societăților fraudate către 
mecanismele legale cele mai adecvate; 
consideră că aceste puncte naționale de 
contact ar trebui să fie responsabile 
pentru comunicarea periodică a 
constatărilor lor generale către publicul 
din respectivul stat membru;

Or. en

Amendamentul 22
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită organizațiile naționale 
antreprenoriale, și în special organizațiile 
IMM-urilor, că colaboreze îndeaproape cu 
punctele naționale de contact; salută, în 
această privință, și cooperarea public-
privată;

4. invită organizațiile antreprenoriale,
naționale și internaționale, și în special 
organizațiile IMM-urilor, să colaboreze 
îndeaproape cu punctele naționale de 
contact; salută, în această privință, și 
cooperarea public-privată;
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Or. en

Amendamentul 23
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce, pe baza unor criterii 
validate, o listă neagră la nivelul UE cu 
societățile frauduloase, pentru a 
împiedica aceste societăți să-și extindă 
practicile și în alte state membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 24
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce, pe baza unor criterii 
validate, o listă neagră la nivelul UE cu 
societățile frauduloase, pentru a 
împiedica aceste societăți să-și extindă 
practicile și în alte state membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce, pe baza unor criterii 
validate, o listă neagră la nivelul UE cu 
societățile frauduloase, pentru a împiedica 
aceste societăți să-și extindă practicile și în 
alte state membre;

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce, pe baza unor criterii 
validate, o listă neagră la nivelul UE cu 
practicile de comercializare înșelătoare, 
pentru a împiedica societățile frauduloase
să-și extindă practicile și în alte state 
membre;

Or. en

Amendamentul 26
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce, pe baza unor criterii 
validate, o listă neagră la nivelul UE cu
societățile frauduloase, pentru a 
împiedica aceste societăți să-și extindă 
practicile și în alte state membre;

5. sprijină intenția Comisiei de a analiza
posibilitatea de a introduce, pe baza unor 
criterii validate, o listă neagră la nivelul 
UE cu practicile de comercializare 
înșelătoare; recomandă ca o astfel de listă 
neagră să fie în concordanță cu lista 
neagră prevăzută de Directiva privind 
practicile comerciale neloiale, să fie 
exhaustivă și să cuprindă definiții clare 
ale practicilor de comercializare 
frauduloase;

Or. en

Amendamentul 27
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este necesar ca autoritățile 7. subliniază că este necesar ca autoritățile 
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naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care 
facilitează practicile de comercializare 
înșelătoare, cum ar fi băncile, societățile de 
telefonie, serviciile poștale și agențiile de 
colectare, pentru a împiedica societățile 
necinstite să-și desfășoare activitatea;

naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care 
facilitează practicile de comercializare 
înșelătoare, cum ar fi băncile, societățile de 
telefonie, serviciile poștale și agențiile de 
colectare;

Or. fr

Amendamentul 28
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este necesar ca autoritățile 
naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care 
facilitează practicile de comercializare 
înșelătoare, cum ar fi băncile, societățile de 
telefonie, serviciile poștale și agențiile de 
colectare, pentru a împiedica societățile 
necinstite să-și desfășoare activitatea;

7. subliniază că este necesar ca autoritățile 
naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care 
facilitează practicile de comercializare 
înșelătoare, cum ar fi băncile, societățile de 
telefonie, serviciile poștale și agențiile de 
colectare, prin intensificarea schimbului 
de informații, pentru a împiedica 
societățile necinstite să-și desfășoare 
activitatea;

Or. en

Amendamentul 29
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este necesar ca autoritățile 
naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care 
facilitează practicile de comercializare 
înșelătoare, cum ar fi băncile, societățile de 

7. subliniază că este necesar ca autoritățile 
naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu furnizorii 
ale căror servicii sunt utilizate de autorii 
practicilor de comercializare înșelătoare, 
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telefonie, serviciile poștale și agențiile de 
colectare, pentru a împiedica societățile
necinstite să-și desfășoare activitatea;

cum ar fi băncile, societățile de telefonie, 
serviciile poștale și agențiile de colectare, 
pentru a contribui la împiedicarea 
societăților necinstite să-și desfășoare 
activitatea;

Or. en

Amendamentul 30
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să promoveze în comun inițiative de 
educare și informare a tuturor 
întreprinderilor și schimbul de bune 
practici, asigurându-se astfel că acestea 
sunt conștiente de pericole;

Or. el

Amendamentul 31
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia cu îngrijorare act de faptul că organele 
de anchetă din diverse state membre nu 
doresc sub nicio formă să preia cazuri de 
practici de comercializare înșelătoare și au 
tendința de a afirma că nu au credința că 
pot fi aduse suficiente probe; subliniază că 
este necesar ca guvernul să fie proactiv în 
ceea ce privește abordarea infracțiunilor de 
natură financiară și economică;

8. ia cu îngrijorare act de faptul că organele 
de anchetă din diverse state membre nu 
doresc sub nicio formă să preia cazuri de 
practici de comercializare înșelătoare din 
cauza lipsei de claritate a dispozițiilor 
existente și că nu au credința că pot fi 
aduse suficiente probe; subliniază că este 
necesar ca guvernul să fie proactiv în ceea 
ce privește abordarea infracțiunilor de 
natură financiară și economică;
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Or. en

Amendamentul 32
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia cu îngrijorare act de faptul că organele 
de anchetă din diverse state membre nu 
doresc sub nicio formă să preia cazuri de 
practici de comercializare înșelătoare și au 
tendința de a afirma că nu au credința că 
pot fi aduse suficiente probe; subliniază că 
este necesar ca guvernul să fie proactiv în 
ceea ce privește abordarea infracțiunilor de 
natură financiară și economică;

8. ia cu îngrijorare act de faptul că organele 
de anchetă din diverse state membre nu 
doresc sub nicio formă să preia cazuri de 
practici de comercializare înșelătoare și au 
tendința de a afirma că nu au credința că 
pot fi aduse suficiente probe; subliniază că 
este necesar ca guvernele să fie proactive
în ceea ce privește abordarea infracțiunilor 
de natură financiară și economică și să ia 
în calcul sancțiuni penale adecvate atunci 
când acestea sunt suficient de justificate;

Or. en

Amendamentul 33
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită statele membre să desemneze o 
autoritate de aplicare a legislației 
împuternicită să asigure respectarea 
normelor, inclusiv a codurilor de conduită 
în afaceri;

Or. el

Amendamentul 34
Adam Bielan
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că este necesar să se 
introducă sancțiuni eficiente, proporționale 
și descurajatoare, amintind că sancțiunile 
penale pot avea un efect preventiv;

10. subliniază că este necesar să se 
introducă sancțiuni eficiente, proporționale 
și descurajatoare, amintind că sancțiunile 
pot avea un efect preventiv;

Or. en

Amendamentul 35
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să instituie o rețea de 
cooperare reciprocă între organismele 
naționale de aplicare a legii pentru a 
îmbunătăți punerea în aplicare a 
directivei în cazurile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 36
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că este nevoie de măsuri 
legislative întrucât actualul cadru 
legislativ are mai multe deficiențe, atât în 
ceea ce privește normele de fond, cât și 
aplicarea; consideră că cel mai eficient 
mod de a introduce măsuri coerente și 
consecvente de interzicere a practicilor de 
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comercializare înșelătoare ar fi revizuirea 
simultană a Directivelor 2006/114/CE și 
2005/29/CE în domeniul relațiilor dintre 
întreprinderi (B2B) și al relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori (B2C);

Or. el

Amendamentul 37
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă faptul că recomandarea 
Parlamentului privind extinderea parțială 
a domeniului de aplicare al Directivei 
privind practicile comerciale neloiale prin 
aplicarea anexei I (lista neagră) la 
contractele între întreprinderi (B2B) nu a 
fost preluată de Comisie; consideră că
modificarea acestei directive în locul 
Directivei 2006/114/CE va duce la o 
abordare mai coerentă, deoarece va 
extinde conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; subliniază că astfel se va 
evita nevoia de a extinde conceptul de
publicitate înșelătoare, demers necesar 
pentru a include toate formele de practici 
înșelătoare;

11. constată că Comisia nu are niciun
plan de extindere parțială a domeniului de 
aplicare al Directivei privind practicile 
comerciale neloiale prin aplicarea anexei I 
(lista neagră) la contractele între 
întreprinderi (B2B) și că intenționează să 
extindă conceptul de publicitate înșelătoare 
pentru a cuprinde forme suplimentare de 
practici înșelătoare, inclusiv mecanismele 
înșelătoare legate de realizarea anuarelor;

Or. fr

Amendamentul 38
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă faptul că recomandarea 
Parlamentului privind extinderea parțială a 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind practicile comerciale neloiale prin 
aplicarea anexei I (lista neagră) la 
contractele între întreprinderi (B2B) nu a 
fost preluată de Comisie; consideră că 
modificarea acestei directive în locul
Directivei 2006/114/CE va duce la o 
abordare mai coerentă, deoarece va extinde 
conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; subliniază că astfel se va 
evita nevoia de a extinde conceptul de 
publicitate înșelătoare, demers necesar 
pentru a include toate formele de practici 
înșelătoare;

11. consideră că Comisia ar trebui să 
evalueze și recomandarea Parlamentului 
privind extinderea parțială a domeniului de 
aplicare al Directivei privind practicile 
comerciale neloiale prin aplicarea anexei I 
(lista neagră) la contractele între 
întreprinderi (B2B), în paralel cu posibila 
reconsiderare a Directivei 2006/114/CE,
pentru a evalua dacă acest lucru ar duce 
la o abordare mai coerentă, deoarece va 
extinde conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; totuși, constată că conceptul
larg de publicitate înșelătoare prevăzut în 
Directiva 2006/114/CE reglementează 
deja toate formele de practici de 
comercializare înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 39
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă faptul că recomandarea 
Parlamentului privind extinderea parțială 
a domeniului de aplicare al Directivei 
privind practicile comerciale neloiale prin 
aplicarea anexei I (lista neagră) la
contractele între întreprinderi (B2B) nu a 
fost preluată de Comisie; consideră că 
modificarea acestei directive în locul 
Directivei 2006/114/CE va duce la o 
abordare mai coerentă, deoarece va 
extinde conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; subliniază că astfel se va 

11. recomandă Comisiei să analizeze 
posibilitățile de a prezenta amendamente 
la Directiva 2006/114/CE privind
publicitatea înșelătoare și comparativă și 
să aibă în vedere introducerea unei anexe 
la această directivă care să reglementeze 
contractele între întreprinderi și să 
stabilească o listă a practicilor comerciale
care trebuie considerate abuzive în toate 
situațiile;
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evita nevoia de a extinde conceptul de 
publicitate înșelătoare, demers necesar 
pentru a include toate formele de practici 
înșelătoare;

Or. pl

Amendamentul 40
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă faptul că recomandarea 
Parlamentului privind extinderea parțială a 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind practicile comerciale neloiale prin 
aplicarea anexei I (lista neagră) la 
contractele între întreprinderi (B2B) nu a 
fost preluată de Comisie; consideră că 
modificarea acestei directive în locul 
Directivei 2006/114/CE va duce la o 
abordare mai coerentă, deoarece va extinde 
conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; subliniază că astfel se va 
evita nevoia de a extinde conceptul de 
publicitate înșelătoare, demers necesar 
pentru a include toate formele de practici 
înșelătoare;

11. regretă faptul că recomandarea 
Parlamentului privind extinderea parțială a 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind practicile comerciale neloiale prin 
aplicarea anexei I (lista neagră) la 
contractele între întreprinderi (B2B) nu a 
fost preluată de Comisie; consideră că 
modificarea acestei directive în locul 
Directivei 2006/114/CE va duce la o 
abordare mai coerentă, deoarece va extinde 
conceptul de „practici comerciale 
neloiale”, precum și lista neagră, astfel 
încât să se refere și la relațiile dintre 
întreprinderi; subliniază că astfel se va 
evita nevoia de a extinde conceptul de 
publicitate înșelătoare, demers necesar 
pentru a include toate formele de practici 
înșelătoare; subliniază importanța unei 
liste negre cuprinzătoare și clar definite a 
practicilor de comercializare înșelătoare 
pentru o aplicare eficace și certitudine 
juridică;

Or. en

Amendamentul 41
Konstantinos Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că o atenție deosebită ar 
trebui acordată interpretării normelor 
privind publicitatea comparativă, în 
conformitate cu jurisprudența 
substanțială stabilită de Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene;

Or. el

Amendamentul 42
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să analizeze, ca o 
prioritate, dacă întreprinderile care au 
fost găsite vinovate de folosirea unor 
practici de comercializare înșelătoare pot 
fi excluse din procedurile de achiziții 
publice ale UE și/sau de la acordarea de 
fonduri din partea UE pentru o perioadă 
de cel puțin cinci ani;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 43
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să analizeze, ca o 
prioritate, dacă întreprinderile care au fost 
găsite vinovate de folosirea unor practici 

12. invită Comisia să analizeze, ca o 
prioritate, dacă întreprinderile care au fost 
găsite vinovate de folosirea unor practici 
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de comercializare înșelătoare pot fi excluse 
din procedurile de achiziții publice ale UE 
și/sau de la acordarea de fonduri din partea 
UE pentru o perioadă de cel puțin cinci ani;

de comercializare înșelătoare, grave și 
repetate, pot fi excluse din procedurile de 
achiziții publice ale UE și/sau de la 
acordarea de fonduri din partea UE pentru 
o perioadă de cel puțin cinci ani;

Or. en

Amendamentul 44
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să analizeze, ca o 
prioritate, dacă întreprinderile care au 
fost găsite vinovate de folosirea unor
practici de comercializare înșelătoare pot fi 
excluse din procedurile de achiziții publice 
ale UE și/sau de la acordarea de fonduri
din partea UE pentru o perioadă de cel 
puțin cinci ani;

12. consideră că toate condamnările 
pentru utilizarea de practici de 
comercializare înșelătoare ar trebui luate 
în considerare în timpul procedurilor de 
achiziții publice ale UE și/sau în 
distribuirea fondurilor din partea UE;

Or. en

Amendamentul 45
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită statele membre să se asigure că 
autoritățile lor fiscale cooperează 
îndeaproape cu punctele naționale de 
contact, prin verificarea activă a 
societăților despre care s-a afirmat că 
folosesc tehnici de comercializare 
înșelătoare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 46
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții, atât înaintea înființării lor oficiale, 
cât și după;

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții, atât înaintea înființării lor oficiale, 
cât și după; invită Comisia să analizeze 
necesitatea unor noi reglementări privind 
agențiile de colectare a datoriilor;

Or. de

Amendamentul 47
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții, atât înaintea înființării lor 
oficiale, cât și după;

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții;

Or. en
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Amendamentul 48
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții, atât înaintea înființării lor oficiale,
cât și după;

15. atrage atenția în special asupra rolului 
agențiilor frauduloase de colectare a 
datoriilor, care nu ezită să exercite presiune 
asupra întreprinderilor pentru ca acestea să 
achite facturile despre care știu sau ar fi 
putut ști că sunt frauduloase; invită 
Comisia și statele membre să propună 
metode de a controla mai bine aceste 
agenții, atât înaintea înființării lor oficiale, 
cât și după, și, de asemenea, să ia în 
considerare posibilitatea de a introduce o 
cerință obligatorie privind raportarea 
practicilor înșelătoare de către agențiile 
de colectare a datoriilor;

Or. en

Amendamentul 49
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită înființarea unei rețele 
europene de sprijin pentru întreprinderile 
mici și mijlocii cu scopul de a remedia 
diferențele transfrontaliere, rețea care să 
poată direcționa întreprinderile fraudate 
către cele mai potrivite căi de atac în 
justiție;

Or. el
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Amendamentul 50
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia cu îngrijorare act de faptul că 
procesele de soluționare a litigiilor au fost 
ineficiente, îndelungate și costisitoare și nu 
oferă nicio garanție privind despăgubirea 
adecvată și în timp util pentru daunele 
provocate; invită Comisia să prezinte o 
propunere care să permită victimelor 
practicilor de comercializare înșelătoare 
să ia măsuri colective într-un caz 
împotriva unei societăți necinstite;
subliniază că victimele ar trebui să poată 
fi reprezentate de organizații desemnate, 
precum organizațiile antreprenoriale 
naționale; solicită introducerea unor căi 
eficiente de atac pentru victime, care să
includă anularea contractelor respective;

16. ia cu îngrijorare act de faptul că 
procesele de soluționare a litigiilor au fost 
ineficiente, îndelungate și costisitoare și nu 
oferă nicio garanție privind despăgubirea 
adecvată și în timp util pentru daunele 
provocate; subliniază necesitatea de a 
remedia această stare de fapt, și, astfel, de 
a permite victimelor să obțină compensații 
echitabile;

Or. fr

Amendamentul 51
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia cu îngrijorare act de faptul că 
procesele de soluționare a litigiilor au fost 
ineficiente, îndelungate și costisitoare și 
nu oferă nicio garanție privind
despăgubirea adecvată și în timp util 
pentru daunele provocate; invită Comisia 
să prezinte o propunere care să permită 
victimelor practicilor de comercializare 
înșelătoare să ia măsuri colective într-un 
caz împotriva unei societăți necinstite;
subliniază că victimele ar trebui să poată 

16. solicită transpunerea cât mai rapidă a 
Directivei privind soluționarea alternativă
a litigiilor, precum și a Regulamentului 
privind soluționarea online a litigiilor, 
adoptate recent, ambele vizând garantarea 
unui acces universal îmbunătățit, la 
nivelul întregii UE, la organismele de 
soluționare a litigiilor; solicită ca 
soluționarea rapidă a litigiilor să fie 
asigurată într-un mod simplu și 
necostisitor; invită statele membre să
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fi reprezentate de organizații desemnate, 
precum organizațiile antreprenoriale 
naționale; solicită introducerea unor căi 
eficiente de atac pentru victime, care să 
includă anularea contractelor respective;

introducă legi naționale care să permită 
victimelor practicilor de comercializare 
înșelătoare să ia măsuri colective într-un 
caz împotriva unei societăți necinstite în 
conformitate cu recomandarea 
C(2013)3539 a Comisiei și cu 
Comunicarea COM(2013)401 a Comisiei, 
publicate recent; subliniază că, pentru a 
se evita introducerea abuzivă a unor 
litigii, victimele ar trebui să fie 
reprezentate de o entitate calificată, după 
cum se subliniază în documentele 
elaborate de Comisie;

Or. en

Amendamentul 52
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia cu îngrijorare act de faptul că 
procesele de soluționare a litigiilor au fost 
ineficiente, îndelungate și costisitoare și nu 
oferă nicio garanție privind despăgubirea 
adecvată și în timp util pentru daunele 
provocate; invită Comisia să prezinte o 
propunere care să permită victimelor 
practicilor de comercializare înșelătoare 
să ia măsuri colective într-un caz 
împotriva unei societăți necinstite; 
subliniază că victimele ar trebui să poată fi 
reprezentate de organizații desemnate, 
precum organizațiile antreprenoriale 
naționale; solicită introducerea unor căi 
eficiente de atac pentru victime, care să 
includă anularea contractelor respective;

16. ia cu îngrijorare act de faptul că 
procesele de soluționare a litigiilor au fost 
deseori ineficiente, îndelungate și 
costisitoare; consideră că, în anumite 
cazuri, o acțiune a UE poate fi necesară; 
totuși, reamintește că acest lucru se 
bazează pe o necesitate clar demonstrată 
de măsuri la nivelul UE; în plus, 
reamintește faptul că aceste măsuri ar 
trebui să faciliteze cooperarea între statele 
membre prin schimbul de principii și 
garanții comune cu scopul de a garanta 
accesul reclamanților la sistemele 
naționale;

Or. en
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Amendamentul 53
Phil Prendergast

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să faciliteze, 
prin intermediul sistemelor lor juridice, 
practica de executare privată, prin care 
asociațiile profesionale și alte organizații 
relevante au competența de a introduce 
acțiuni în justiție împotriva 
comercianților necinstiți;

Or. en

Amendamentul 54
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că practicile de 
comercializare înșelătoare sunt o problemă 
cu caracter internațional, care nu se
termină în niciun caz la granițele statelor
membre; invită, prin urmare, Comisia și 
statele membre, să facă demersuri în 
vederea cooperării internaționale cu privire 
la această chestiune, atât cu țări terțe, cât și 
cu organizații internaționale competente;

17. subliniază că practicile de 
comercializare înșelătoare sunt o problemă 
cu caracter internațional, care se extinde 
dincolo de statele membre individuale,
precum și dincolo de UE; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre, să facă 
demersuri în vederea cooperării 
internaționale cu privire la această 
chestiune, atât cu țări terțe, cât și cu 
organizații internaționale competente;

Or. en


