
PR\819980RO.doc PE442.789v04-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2008/0196(COD)

25.6.2010

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind drepturile consumatorilor
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Andreas Schwab



PE442.789v04-00 2/113 PR\819980RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind drepturile consumatorilor
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0614),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0349/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 decembrie 20091,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă următoarea poziție în primă lectură;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Noua definiție a contractului la 
distanță ar trebui să se aplice în toate 
cazurile în care sunt încheiate contracte de 
vânzare și contracte de prestări de servicii
prin utilizarea unuia sau a mai multor 
mijloace de comunicare la distanță (cum ar 
fi comanda prin e-mail, internet, telefon 
sau fax). Astfel, se vor putea asigura 
condiții echitabile tuturor comercianților 
care efectuează vânzări la distanță. De 
asemenea, în acest mod ar trebui să se 
îmbunătățească nivelul de siguranță 
juridică în comparație cu definiția actuală 
care solicită administrarea de către 
comerciant, până la încheierea 
contractului, a unui regim organizat de 
vânzare la distanță.

(12) Noua definiție a contractului la 
distanță ar trebui să se aplice în toate 
cazurile în care sunt încheiate contracte
privind livrarea unui produs sau prestarea 
unui serviciu fără a fi necesară prezența 
fizică simultană a părților exclusiv prin 
utilizarea unuia sau a mai multor mijloace 
de comunicare la distanță (cum ar fi 
comanda prin e-mail, internet, telefon sau 
fax). Astfel, se vor putea asigura condiții 
echitabile tuturor comercianților care 
efectuează vânzări la distanță.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Condițiile specifice în care a fost 
făcută o comandă sau în care s-a negociat 
contractul nu ar trebui să fie relevante în 
cadrul definiției contractelor la distanță. În 
cazul în care comerciantul efectuează 
ocazional vânzări la distanță sau
utilizează un regim organizat de vânzare la 
distanță administrat de o parte terță - cum 
ar fi o platformă on-line - acest fapt nu ar 
trebui să constituie un motiv de a-i priva pe 
consumatori de protecția la care au dreptul. 

(13) Condițiile specifice în care a fost 
făcută o comandă sau în care s-a negociat 
contractul nu ar trebui să fie relevante în 
cadrul definiției contractelor la distanță. În 
cazul în care comerciantul utilizează un 
regim organizat de vânzare la distanță 
administrat de o parte terță - cum ar fi o 
platformă on-line - acest fapt nu ar trebui 
să constituie un motiv de a-i priva pe 
consumatori de protecția la care au dreptul. 
În mod asemănător, o tranzacție negociată 
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În mod asemănător, o tranzacție negociată 
față în față de comerciant și de consumator 
în afara spațiului comercial ar trebui să 
reprezinte un contract la distanță, în cazul 
în care contractul a fost încheiat numai prin 
utilizarea unor mijloace de comunicare la 
distanță precum internet sau telefon. Pentru 
comercianți, o definiție mai simplă a 
contractului la distanță ar trebui să 
sporească gradul de siguranță juridică și să 
îi protejeze de concurența neloială.

față în față de comerciant și de consumator 
în afara spațiului comercial ar trebui să 
reprezinte un contract la distanță, în cazul 
în care contractul a fost încheiat numai prin 
utilizarea unor mijloace de comunicare la 
distanță precum internet sau telefon. Pentru 
comercianți, o definiție mai simplă a 
contractului la distanță ar trebui să 
sporească gradul de siguranță juridică și să 
îi protejeze de concurența neloială.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial, consumatorii sunt supuși unei 
presiuni psihologice indiferent dacă au 
solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita 
eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un 
contract negociat, de exemplu, la 
domiciliul consumatorului dar încheiat 
într-un magazin ar trebui să fie considerat 
drept contract negociat în afara spațiului 
comercial.

(14) Un contract negociat în afara spațiului 
comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului, în 
afara spațiului comercial, de exemplu la 
domiciliul sau la locul de muncă al 
consumatorului. În afara spațiului 
comercial se manifestă o situație specială 
pentru consumatori, care se deosebește de 
experiența cumpărăturilor în magazin, de 
exemplu, din punct de vedere psihologic și 
în ceea ce privește posibilitățile de a 
compara produsele și prețurile; aceasta,
indiferent dacă consumatorii au solicitat 
sau nu vizita din partea comerciantului. În 
plus, pentru a evita eludarea normelor în 
cazul tranzacțiilor efectuate în afara 
spațiilor comerciale, un contract negociat, 
de exemplu, la domiciliul consumatorului 
dar încheiat într-un magazin ar trebui să fie 
considerat drept contract negociat în afara 
spațiului comercial.

Or. de
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Definiția suportului durabil ar trebui 
să includă în special documentele pe 
suport de hârtie, stick-urile de memorie 
USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, 
cardurile de memorie și discul dur al 
computerului pe care se stochează mail-ul 
electronic sau un fișier în format pdf.

(16) Printre suporturile de date durabile
ar trebui să se numere în special hârtia, 
stick-urile de memorie USB, CD-ROM-
urile, DVD-urile, cardurile de memorie și
discurile dure ale computerelor pe care se 
stochează emailuri sau fișierele a căror 
formă nu poate fi modificată. E-mail-urile 
și site-urile de internet ca atare nu ar 
trebui să fie considerate suporturi 
durabile. 

Or. de

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea
contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de 
a furniza informații în cazul în care 
acestea reies în mod evident din context. 
De exemplu, în cazul unei tranzacții în 
cadrul spațiului comercial, principalele 
caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot 
să reiasă în mod evident din context. În 
cazul tranzacțiilor la distanță sau în afara 
spațiului comercial, comerciantul ar trebui 
întotdeauna să furnizeze informațiile 
referitoare la condițiile de plată, livrare, 
executare și soluționare a reclamațiilor, 
în cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context.

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul 
de a primi informații înainte de încheierea 
unui contract la distanță sau în afara 
spațiului comercial .
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Or. de

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Consumatorul ar trebui să știe dacă 
încheie contractul cu comerciantul sau cu 
un intermediar care acționează în numele 
altui consumator, deoarece în cazul al 
doilea consumatorul nu poate beneficia 
de protecție în temeiul prezentei directive. 
Prin urmare, intermediarul ar trebui să 
informeze consumatorul asupra acestui 
fapt și asupra consecințelor implicate. 
Noțiunea de intermediar nu ar trebui să 
includă platformele comerciale on-line 
care nu încheie contractele în numele sau 
în locul unei alte părți.

eliminat

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, drept care i-ar 
permite să verifice natura și modul de 
funcționare a bunurilor.

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la 
distanță consumatorul nu are posibilitatea 
de a vedea bunul înainte de încheierea 
contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a se retrage din contract, pentru a putea 
determina, înainte de expirarea 
termenului de retragere și cu respectarea 
principiilor loialității și bunei-credințe, 
tipul și caracteristicile produsului, precum 
și modul acestuia de funcționare.

Or. de
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a asigura siguranța juridică, 
este adecvat ca Regulamentul (CEE, 
Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 
iunie 1971 privind stabilirea normelor 
care se aplică termenelor, datelor și 
expirării termenelor1 să se aplice la 
calcularea termenelor prevăzute de 
prezenta directivă. Prin urmare, toate 
termenele incluse în prezenta directivă ar 
trebui interpretate drept termene 
exprimate în zile calendaristice.

eliminat

1 JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța 
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de trei luni, cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin să fie 
recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile sau când a 

(27) În cazul în care comerciantul nu a 
informat consumatorul cu privire la dreptul 
de retragere înaintea încheierii contractului 
la distanță sau a contractului negociat în 
afara spațiului comercial, perioada de 
retragere ar trebui să fie prelungită. Cu 
toate acestea, pentru a asigura siguranța 
juridică de-a lungul timpului, ar trebui 
introdus un termen-limită de un an , cu 
condiția îndeplinirii de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin. Ar 
trebui ca îndeplinirea de către comerciant a 
obligațiilor contractuale care îi revin să fie 
recunoscută atunci când acesta a livrat 
consumatorului bunurile, când a încheiat 
furnizarea serviciilor comandate de 
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încheiat furnizarea serviciilor comandate 
de consumator.

consumator sau, în cazul contractelor de 
prestări servicii încheiate pe perioadă 
nedeterminată, în momentul prestării 
serviciilor în conformitate cu prevederile 
contractului.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui formular
standard de retragere armonizat care să fie 
utilizat de consumatori ar trebui să 
simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de exemplu 
cu privire la dimensiunea caracterelor 
tipărite pe acesta.

(28) Diferențele privind modalitățile de 
exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de 
întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui model 
de formular de retragere armonizat care să 
fie utilizat de consumatori ar trebui să 
simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste 
motive, statele membre ar trebui să se 
abțină de la adăugarea unor cerințe de 
prezentare suplimentare referitoare la 
formularul comunitar standard, de exemplu 
cu privire la dimensiunea caracterelor 
tipărite pe acesta.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În cazul retragerii, comerciantul ar 
trebui să ramburseze toate sumele primite 
ca plată de la consumator, inclusiv sumele 
aferente cheltuielilor suportate de 
comerciant pentru livrarea bunurilor către 

(30) În cazul retragerii, comerciantul ar 
trebui să ramburseze toate sumele primite 
ca plată de la consumator, inclusiv sumele 
aferente cheltuielilor suportate de 
comerciant pentru livrarea bunurilor către 
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consumator. consumator, cu excepția plăților pentru 
livrări expres efectuate la solicitarea 
explicită a consumatorului.

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Unii consumatori își exercită dreptul 
de retragere după ce au utilizat bunurile 
într-o măsură care depășește limita 
necesară verificării naturii și modului de 
funcționare a bunului. În acest caz, 
consumatorul ar trebui să fie responsabil 
pentru eventuala diminuare a valorii 
bunurilor. Pentru a verifica natura și modul 
de funcționare a unui bun, consumatorul ar 
trebui să îl manipuleze și să îl testeze în 
același mod în care i s-ar permite acest 
lucru într-un magazin. De exemplu, 
consumatorul ar trebui doar să probeze un 
articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte. 
Pentru a asigura aplicarea efectivă a 
dreptului de retragere în cadrul contractelor 
de prestări de servicii, în special în cazul 
lucrărilor de renovare care nu sunt urgente 
și pentru care consumatorii ar putea fi 
supuși unor presiuni în timpul vizitei la 
domiciliu a agenților comerciali, presiuni 
urmate imediat de executarea lucrărilor 
înaintea expirării termenului de retragere, 
consumatorii nu ar trebui să suporte costul 
acestor servicii.

(31) Unii consumatori își exercită dreptul 
de retragere după ce au utilizat bunurile 
într-o măsură care depășește limita 
necesară verificării naturii, 
caracteristicilor și modului de funcționare 
a bunului. În acest caz, consumatorul ar 
trebui să fie responsabil pentru eventuala 
diminuare a valorii bunurilor. Pentru a 
verifica natura, caracteristicile și modul de 
funcționare a unui bun, consumatorul ar 
trebui să îl manipuleze și să îl testeze în 
același mod în care i s-ar permite acest 
lucru într-un magazin. De exemplu, 
consumatorul ar trebui doar să probeze un 
articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte. 
Pentru a asigura aplicarea efectivă a 
dreptului de retragere în cadrul contractelor 
de prestări de servicii, în special în cazul 
lucrărilor de renovare care nu sunt urgente 
și pentru care consumatorii ar putea fi 
supuși unor presiuni în timpul vizitei la 
domiciliu a agenților comerciali, presiuni 
urmate imediat de executarea lucrărilor 
înaintea expirării termenului de retragere, 
consumatorii nu ar trebui să suporte costul 
acestor servicii.

Or. de

Amendamentul 13
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Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului. Acest principiu se 
aplică, de exemplu, în cazul vinurilor 
furnizate, cu titlu speculativ, cu mult timp 
după încheierea contractului, valoarea 
vinului depinzând de fluctuațiile pieței (vin 
en primeur)..

(33) Anumite excepții de la dreptul de 
retragere ar trebui să fie prevăzute, de 
exemplu în cazurile în care dreptul la 
retragere ar fi inadecvat având în vedere 
natura produsului și exercitarea dreptului 
de retragere ar dezavantaja în mod 
incorect comerciantul. (Acest principiu se 
aplică alimentelor și a altor produse 
sensibile din punct de vedere sanitar sau 
perisabile, de exemplu, în cazul vinurilor 
furnizate, cu titlu speculativ, cu mult timp 
după încheierea contractului, valoarea 
vinului depinzând de fluctuațiile pieței (vin 
en primeur)...

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță de prestări de servicii, pentru care 
furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate. 
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul.

(34) În plus, în cazul contractelor la 
distanță și încheiate în afara spațiului 
comercial de prestări de servicii, pentru 
care furnizarea serviciului începe în cursul 
perioadei de retragere (de exemplu, 
fișierele de date descărcate de consumator 
în cursul perioadei respective), ar fi 
incorect să se permită consumatorului 
retragerea după ce serviciul a fost deja 
utilizat de acesta parțial sau în totalitate. 
Prin urmare, consumatorul ar trebui să nu 
beneficieze de dreptul de retragere atunci 
când furnizarea începe după ce acesta și-a 
exprimat în mod expres acordul.

Or. de
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Din motive de simplificare și 
siguranță juridică, dreptul de retragere ar 
trebui să se aplice tuturor tipurilor de 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, cu excepția unor condiții 
definite cu strictețe, care pot fi verificate cu 
ușurință. Prin urmare, nu ar trebui să se 
aplice dreptul de retragere în cazul 
reparațiilor urgente efectuate la 
domiciliul consumatorului și pentru care 
un astfel de drept ar fi incompatibil cu 
situația de urgență, precum și în cazul 
regimurilor de livrare la domiciliu 
aplicate de supermarketuri, care permit 
consumatorilor să aleagă produse 
alimentare, băuturi și alte bunuri de 
consum casnic prin intermediul site-ului 
internet al supermarketului și să le 
primească la domiciliu. Acestea sunt 
bunuri care nu sunt costisitoare și sunt 
achiziționate cu regularitate de 
consumatori pentru consumul zilnic al 
acestora sau pentru utilizarea cotidiană în 
locuință și ar trebui, prin urmare, să nu 
facă obiectul unui drept de retragere. 
Principalele dificultăți întâmpinate de 
consumatori și principala sursă de dispute 
cu comercianții se referă la livrarea de 
bunuri, inclusiv la livrarea bunurilor care 
sunt pierdute sau deteriorate pe parcursul 
transportării și la livrarea cu întârziere și 
parțială. Prin urmare, este adecvat să se 
clarifice și să se armonizeze normele 
naționale privind livrarea și transferul 
riscurilor.

(37) Din motive de simplificare și 
siguranță juridică, dreptul de retragere ar 
trebui să se aplice tuturor tipurilor de 
contracte la distanță și negociate în afara 
spațiilor comerciale, cu excepția unor 
condiții definite cu strictețe, care pot fi 
verificate cu ușurință.

(În ceea ce privește considerentul 37, a patra frază, a se vedea amendamentul la 
considerentul 37a)

Or. de
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Principalele dificultăți întâmpinate 
de consumatori și principala sursă de 
dispute cu comercianții se referă la 
livrarea de bunuri, inclusiv la livrarea 
bunurilor care sunt pierdute sau 
deteriorate pe parcursul transportării și la 
livrarea cu întârziere sau incompletă. 
Prin urmare, este oportun să se 
armonizeze normele naționale privind 
livrarea și transferul riscurilor.

(A se vedea amendamentul la articolul 37 a patra frază; textul a fost, de altfel, ușor 
modificat)

Or. de

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 37b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) În cazul în care comerciantul nu își 
îndeplinește obligația de a efectua 
livrarea, consumatorul ar trebui să îi 
solicite acestuia, pe un suport durabil, să 
efectueze livrarea în termen de cel puțin 
șapte zile și să îi comunice intenția sa de a 
rezilia contractul în cazul în care livrarea 
nu are loc. Se consideră că rezilierea a 
avut loc dacă, la expirarea acestui termen, 
livrarea nu a fost efectuată. În cazul în 
care plata a fost efectuată de către 
consumator, acesta are dreptul la 
rambursarea plății în termen de șapte zile 
de la reziliere, fără ca acest lucru să 
aducă atingere dreptului său la 
despăgubiri. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a adopta sau menține 
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dispoziții legale naționale referitoare la 
alte măsuri corective ce pot fi aplicate în 
cazul în care livrarea nu este efectuată în 
termenul stabilit de consumator, pentru a 
oferi astfel consumatorului un nivel mai 
ridicat de protecție.

Or. de

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Comerciantul ar trebui să fie 
responsabil față de consumator în cazul în 
care bunurile nu sunt conforme cu 
contractul. Bunurile ar trebui să fie 
considerate conforme cu contractul în cazul 
în care acestea îndeplinesc anumite condiții 
referitoare, în principal, la calitățile 
bunurilor. Calitatea și performanța la care 
consumatorii se pot aștepta, în mod 
rezonabil, vor depinde, printre altele, de 
starea bunului: nou sau uzat, precum și de 
durata preconizată de valabilitate a 
acestuia. 

(39) Comerciantul ar trebui să fie 
responsabil față de consumator în cazul în 
care bunurile nu sunt conforme cu 
contractul. Bunurile ar trebui să fie 
considerate conforme cu contractul în cazul 
în care acestea îndeplinesc anumite condiții 
referitoare, în principal, la calitățile 
bunurilor. Calitatea și performanța la care 
consumatorii se pot aștepta, în mod 
rezonabil, vor depinde, printre altele, de 
starea bunului: nou sau uzat, precum și de 
durata preconizată de valabilitate a 
acestuia. Un bun este considerat a nu fi 
conform cu contractul și în situația în 
care se livrează alt produs decât cel 
comandat sau atunci când cantitatea 
livrată este mai mică decât cea convenită. 

Or. de

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În cazul în care un bun nu este 
conform cu contractul, consumatorul ar 
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trebui să aibă dreptul să solicite ca bunul 
să fie readus, în mod gratuit, la starea 
prevăzută în contract, el având 
posibilitatea de a alege fie repararea, fie 
înlocuirea bunului sau, în lipsa acestor 
măsuri, să aibă dreptul la o reducere a 
prețului sau la rezilierea contractului.

Or. de

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care bunul nu este 
conform cu contractul, consumatorul ar 
trebui, în primul rând, să aibă 
posibilitatea de a solicita comerciantului 
să aleagă între repararea bunului sau 
înlocuirea acestuia, cu excepția cazului în 
care comerciantul dovedește că ambele 
soluții sunt ilegale, imposibil de realizat 
sau ar implica un efort disproporționat 
din partea comerciantului. Ar trebui să se 
stabilească în mod obiectiv efortul care 
trebuie să fie depus de comerciant, 
luându-se în calcul costurile suportate de 
acesta în cazul remedierii 
neconformităților, precum și valoarea 
bunurilor și gravitatea neconformităților 
constatate. Lipsa unor părți componente 
nu ar trebui să constituie un motiv valabil 
de justificare a neremedierii de către 
comerciant a neconformităților într-un 
termen de timp rezonabil sau fără un efort 
disproporționat.

(40) Consumatorul ar trebui să poată 
solicita inițial vânzătorului să repare 
bunul sau să îl înlocuiască, cu excepția 
cazului în care aceste despăgubiri ar fi 
imposibile sau disproporționate. Ar trebui 
să se determine în mod obiectiv dacă o 
despăgubire este disproporționată. O 
despăgubire ar fi disproporționată în 
cazul în care ar impune, în comparație cu 
o altă despăgubire, costuri nerezonabile. 
Pentru a stabili dacă aceste costuri sunt 
nerezonabile, se va determina dacă 
costurile unei despăgubiri ar fi mult mai 
mari decât costurile unei alte despăgubiri.

Or. de



PE442.789v04-00 18/113 PR\819980RO.doc

RO

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, 
al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate. De asemenea, consumatorul nu ar 
trebui să plătească comerciantului o 
compensație pentru utilizarea bunurilor 
defecte.

(41) Consumatorul nu ar trebui să suporte 
niciun cost de remediere a lipsei de 
conformitate, în special costul expedierii, 
al lucrărilor efectuate și al materialelor 
utilizate, precum și costul remedierii de 
către consumator însuși a neconformității 
în măsură adecvată. De asemenea, 
consumatorul nu ar trebui să plătească 
comerciantului o compensație pentru 
utilizarea bunurilor defecte.

Or. de

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care comerciantul fie a 
refuzat să remedieze, fie nu a reușit în 
repetate rânduri să remedieze 
neconformitățile constatate, consumatorul 
ar trebui să aibă dreptul de a alege în mod 
liber oricare dintre opțiunile disponibile de 
soluționare a situației. Refuzul 
comerciantului poate fi exprimat fie în 
mod explicit, fie implicit – și anume, 
nerăspunzând sau ignorând cererea 
consumatorului de a remedia 
neconformitățile constatate.

(42) Consumatorul ar trebui să aibă dreptul 
de a alege în mod liber oricare dintre 
opțiunile disponibile de soluționare a 
situației, atunci când nu are dreptul să 
solicite o reparare sau înlocuire a 
bunului. Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta sau menține 
dispoziții legale naționale referitoare la 
alegerea liberă a opțiunilor de soluționare 
a situației în cazul unei neconformități, 
pentru a oferi astfel consumatorului un 
nivel mai ridicat de protecție. Măsurile 
respective trebuie să fie însă neapărat 
necesare, proporționate și eficiente pentru 
protejarea consumatorilor.

Or. de
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) În cazul în care comerciantul, în 
calitate de vânzător final, este considerat 
responsabil față de consumator ca urmare 
a unei acțiuni sau omisiuni a 
producătorului, ar trebui să se asigure că 
comerciantul, în calitate de vânzător final, 
poate solicita despăgubiri de la persoana 
sau persoanele responsabile din cadrul 
lanțului contractual. În acest sens, 
dispozițiile naționale ale statelor membre 
ar trebui să prevadă care este persoana 
responsabilă, respectiv care sunt 
procedurile de urmat și modalitățile 
disponibile.

Or. de

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 42b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) Consumatorul ar trebui să 
beneficieze de o perioadă de 
responsabilitate de doi ani în ceea ce 
privește neconformitățile. Ar trebui să se 
presupună, în avantajul consumatorului 
și în mod refutabil, că neconformitățile 
apărute în decurs de șase luni după 
transferarea riscurilor existau deja la 
momentul transferării riscurilor. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a adopta sau menține dispoziții legale 
naționale referitoare la perioadele de 
responsabilitate, perioada pentru 
răsturnarea sarcinii probei sau norme 
specifice pentru neconformități grave 
constatate după expirarea perioadei de 
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responsabilitate, pentru a oferi astfel 
consumatorului un nivel mai ridicat de 
protecție. Măsurile respective ar trebui să 
fie însă neapărat necesare, proporționate 
și eficiente pentru protejarea 
consumatorilor. 

Or. de

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Directiva 1999/44/CE a permis 
statelor membre să stabilească o perioadă 
de cel puțin două luni în cursul căreia 
consumatorul trebuia să informeze 
comerciantul cu privire la orice 
neconformitate constatată. Divergențele 
dintre legile de transpunere a directivei au 
creat bariere în calea comerțului. Prin 
urmare, este necesar să fie înlăturată 
această opțiune de reglementare și să se 
sporească gradul de siguranță juridică 
prin obligarea consumatorilor să 
informeze comerciantul cu privire la 
neconformitățile constatate în termen de 
două luni de la data detectării acestora.

eliminat

Or. de

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 

(44) Unii comercianți sau producători oferă 
consumatorilor garanții comerciale. Pentru 
a se asigura neinducerea în eroare a 
consumatorilor, garanțiile ar trebui să 
conțină anumite informații, printre care 
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durata de valabilitate a acesteia, domeniul 
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului.

durata de valabilitate a acesteia, domeniul 
de aplicare teritorială, precum și o 
declarație că garanția nu aduce atingere 
drepturilor juridice ale consumatorului în 
cadrul legislației naționale în vigoare.

Or. de

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 
contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin
transmiterea clauzelor contractuale, la 
cerere (în cazul contractelor negociate în 
spațiile comerciale) sau prin punerea la 
dispoziție a acestora într-un alt mod (de 
exemplu, pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul contractelor la 
distanță), sau prin anexarea clauzelor 
contractuale standard la formularul de 
comandă (în cazul contractelor negociate 
în afara spațiilor comerciale). Comerciantul 
ar trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

(47) Contractele cu consumatorii ar trebui 
redactate într-un limbaj simplu, inteligibil 
și să fie lizibile. Pentru redactarea clauzelor 
contractuale, comercianții ar trebui să 
dispună de libertatea de a alege tipul de 
caractere utilizate și dimensiunea acestora. 
Consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a citi clauzele contractuale înaintea 
încheierii contractului. Această posibilitate 
ar putea fi oferită consumatorului prin 
punerea la dispoziție a clauzelor 
contractuale (de exemplu, pe site-ul 
internet al comerciantului, în cazul 
contractelor la distanță), sau prin anexarea
acestora la documentul contractual (în 
cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale). Comerciantul ar 
trebui să solicite consimțământul explicit 
din partea consumatorului cu privire la 
orice altă plată suplimentară față de cea 
prin care se remunerează obligația 
contractuală principală a comerciantului. 
Deducerea consimțământului prin 
utilizarea unor sisteme de opțiuni 
predefinite, precum căsuțele bifate în 
prealabil de pe site-urile internet ar trebui 
să fie interzisă.

Or. de
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de 
clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
de clauze care ar trebui să fie considerate 
abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice 
în toate statele membre.

(50) Pentru a asigura siguranța juridică și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, 
directiva ar trebui să conțină două liste de 
clauze abuzive. Anexa II cuprinde o listă 
de clauze care ar trebui să fie considerate 
abuzive în orice situație. Anexa III 
cuprinde o listă de clauze care ar trebui să 
fie considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul. Aceste liste ar trebui să se aplice 
în toate statele membre. Statele membre 
pot însă adopta sau menține dispoziții 
pentru a stabili clauze contractuale 
suplimentare care sunt considerate 
abuzive în toate situațiile sau sunt 
considerate clauze despre care se 
presupune că sunt abuzive. Măsurile 
respective trebuie să fie însă neapărat 
necesare, proporționate și eficiente pentru 
protejarea consumatorilor.

Or. de

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie să fie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei1.

eliminat

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Or. de

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În mod special, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a modifica anexele II și 
III cu privire la clauzele contractuale care 
sunt considerate sau presupuse a fi 
abuzive. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, acestea 
ar trebui să fie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or. de

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Prerogativele Comisiei de modificare 
a anexelor II și III ar trebui să fie 
utilizate pentru a asigura punerea în 
aplicare coerentă a normelor privind 
clauzele abuzive prin suplimentarea 
anexelor respective cu clauze contractuale 
care ar trebui să fie considerate abuzive în 
toate cazurile sau care ar trebui să fie 
considerate abuzive în cazul în care 
comerciantul nu poate demonstra 
contrariul.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Ar trebui prevăzut un proces de 
evaluare reciprocă în cadrul căruia, în 
perioada de transpunere a prezentei 
directive, statele membre trebuie să 
efectueze o examinare a dispozițiilor lor 
legale pentru a stabili ce dispoziții mai 
stricte, compatibile cu tratatul, sunt 
menținute sau adoptate în sistemul lor 
juridic pentru a oferi consumatorilor un 
nivel mai ridicat de protecție. Cel târziu 
până la sfârșitul perioadei de transpunere 
a prezentei directive, statele membre ar 
trebui să întocmească un raport privind 
rezultatele examinării. Fiecare raport ar 
trebui să fie transmis tuturor celorlalte 
state membre și părților interesate. Statele 
membre își pot prezenta observațiile cu 
privire la aceste rapoarte în termen de 
șase luni. În termen de cel mult un an de 
la expirarea perioadei de transpunere a 
prezentei directive, iar apoi la fiecare trei 
ani, Comisia întocmește un raport de 
sinteză, care conține, după caz, propuneri 
legislative. Dacă este necesar, Comisia ar 
trebui să sprijine statele membre la 
elaborarea unei metodologii comune.

Or. de

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 61b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61b) Pentru a asigura că în toate statele 
membre se asigură un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, persoanele și 
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organizațiile care au un interes legitim 
față de protecția consumatorilor ar trebui 
încurajate să comunice statelor membre și 
Comisiei evaluările lor și să facă 
recomandări fără caracter obligatoriu, 
astfel încât să se poată ține seama de 
acestea în cadrul revizuirii prezentei 
directive.

Or. de

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) În cazul în care se identifică bariere 
în calea pieței interne, este adecvat să se 
revizuiască prezenta directivă. Revizuirea 
ar putea duce la o propunere din partea 
Comisiei de modificare a prezentei 
directive, ceea ce poate implica modificări 
ale altor documente legislative în materie 
de protecție a consumatorilor care să 
reflecte angajamentul asumat de Comisie 
în cadrul strategiei sale pentru politica 
față de consumatori de a revizui acquis-ul 
pentru a realiza un nivel comun ridicat de 
protecție a consumatorilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de 
prezenta directivă, în scopuri care se 
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încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională și 
orice persoană care acționează în numele 
sau pe seama unui comerciant;

încadrează în activitatea sa comercială, 
industrială, artizanală sau profesională;

Or. de

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „bunuri” înseamnă orice obiect 
mobil corporal, cu excepția:

a) obiectelor vândute prin executare silită 
sau în alt mod, prin autoritatea legii,

b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată,

c) electricității;

(A se vedea amendamentul la articolul 2 punctul 4; textul a fost, de altfel, ușor modificat)

Or. de

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „produs realizat conform 
specificațiilor clientului” înseamnă orice 
produs care nu este realizat în prealabil și 
a cărui realizare este determinată prin 
opțiunea individuală sau indicațiile 
clientului; 

Or. de
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract încheiat pentru vânzarea de bunuri 
de către comerciant către consumator, 
inclusiv orice contract cu scop mixt care 
are drept obiect atât bunuri, cât și servicii;

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice 
contract prin care un comerciant îi 
transferă unui consumator proprietatea 
asupra unui produs sau se obligă să-i 
transfere consumatorului proprietatea 
asupra unui produs imediat după încheierea 
contractului sau la un moment ulterior și 
prin care consumatorul se obligă să achite 
prețul produsului ; Prevederile privind 
contractele de vânzare se aplică, în sensul 
prezentei directive și în cazul contractelor 
de furnizare de bunuri care trebuie 
fabricate sau produse;

(În ceea ce privește articolul 2 punctul 3 a doua frază a se vedea amendamentul la articolul 
21 alineatul (2); textul a fost, de altfel, ușor modificat)

Or. de

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil 
corporal, cu excepția:

eliminat

a) bunurilor vândute prin executare sau 
în alt mod, prin autoritatea legii,

b) apei și gazului, atunci când acestea nu 
sunt oferite spre vânzare în volum limitat 
sau cantitate fixată,

c) electricității;
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(A se vedea amendamentul la articolul 2 punctul 2a)

Or. de

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „contract de prestări de servicii” 
înseamnă orice contract, altul decât un 
contract de vânzare, prin care este furnizat
un serviciu de către comerciant către
consumator;

(5) „contract de prestări de servicii” 
înseamnă orice contract prin care
comerciantul se obligă să furnizeze un 
serviciu către consumator;

Or. de

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a)  „contract mixt” înseamnă orice 
contract care conține elemente 
caracteristice atât unui contract de 
vânzare, cât și unui contract de prestări 
servicii; 

Or. de

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „contract la distanță” înseamnă orice (6) „contract la distanță” înseamnă orice 
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contract de vânzare sau contract de 
prestări de servicii în vederea încheierii
căruia comerciantul utilizează exclusiv 
unul sau mai multe mijloace de comunicare 
la distanță;

contract încheiat între un comerciant și 
un consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu, care 
are loc în cadrul unui sistem organizat 
pentru vânzarea la distanță de produse 
sau servicii și la încheierea căruia 
comerciantul și consumatorul nu sunt 
prezenți fizic simultan, ci utilizează 
exclusiv unul sau mai multe mijloace de 
comunicare la distanță;

Or. de

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „mijloc de comunicare la distanță” 
înseamnă orice mijloc care, fără prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului, poate fi utilizat pentru 
încheierea unui contract între aceste 
părți;

eliminat

Or. de

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă:

(8) „contract negociat în afara spațiului 
comercial” înseamnă orice contract 
încheiat între un comerciant și un 
consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu:
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a) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii care este încheiat în 
afara spațiului comercial, în prezența fizică 
simultană a comerciantului și a 
consumatorului sau orice contract de 
vânzare sau contract de prestări de 
servicii pentru care consumatorul a făcut 
o comandă în aceleași circumstanțe, sau

a) care este încheiat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului

aa) pentru care consumatorul în prezența 
fizică simultană a comerciantului în afara 
spațiului comercial a făcut o comandă , 
sau

b) orice contract de vânzare sau contract 
de prestări de servicii încheiat în spațiul 
comercial, dar negociat în afara spațiului 
comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.

b) încheiat în spațiul comercial, dar ale 
cărui elemente esențiale au fost stabilite
în afara spațiului comercial, în prezența 
fizică simultană a comerciantului și a 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „formular de comandă” înseamnă un 
instrument prin care sunt stabilite 
clauzele contractuale și care trebuie 
semnat de consumator în vederea 
încheierii unui contract negociat în afara 
spațiului comercial;

eliminat

Or. de

Amendamentul 46
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „produs” înseamnă orice bun sau 
serviciu, inclusiv bunuri imobile, drepturi 
și obligații;

eliminat

Or. de

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „diligență profesională” înseamnă 
nivelul de competență specializată și de 
considerație pe care un comerciant poate 
să îl exercite în mod rezonabil față de 
consumatori, în conformitate cu practica 
comercială loială și/sau principiul general 
al bunei credințe în domeniul de activitate 
al comerciantului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „licitație” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă 
bunurile sau serviciile prin intermediul 
unei proceduri de licitare concurențială 
care poate include utilizarea mijloacelor 
de comunicare la distanță și în care 
bunurile sau serviciile sunt achiziționate 
de ofertantul care prezintă oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 

eliminat



PE442.789v04-00 32/113 PR\819980RO.doc

RO

financiar. Nu este considerată drept 
licitație o tranzacție încheiată pe baza 
unei oferte de preț fixă, chiar dacă i se 
oferă consumatorului opțiunea de a 
încheia tranzacția printr-o procedură de 
licitație.

Or. de

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă
bunuri consumatorilor, care participă sau 
au posibilitatea de a participa în persoană 
la licitație, prin intermediul unei proceduri 
de licitare concurențială condusă de un
adjudecător și în care bunurile sunt 
achiziționate de ofertantul care prezintă 
oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere financiar.

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de 
vânzare prin care comerciantul oferă 
consumatorilor, cu prilejul unei 
manifestări la care este permisă prezența 
fizică a publicului, un produs sau un 
serviciu prin intermediul unei proceduri de 
licitare concurențială condusă de un terț 
(adjudecătorul); în cadrul unei licitații 
engleze produsul sau serviciul este 
adjudecat consumatorului care propune 
cel mai mare preț; la o licitație olandeză 
produsul sau serviciul este adjudecat 
consumatorului care își anunță primul 
intenția de a cumpăra produsul sau 
serviciul la prețul propus

Or. de

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament din partea comerciantului sau a 
producătorului („garantul”) față de 
consumator de a rambursa prețul plătit sau 

(18) „garanție comercială” înseamnă orice 
angajament din partea comerciantului sau a 
producătorului („garantul”) față de 
consumator, pe lângă îndeplinirea 
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de a înlocui, a repara sau a întreține 
bunurile în orice mod, în cazul în care 
acestea nu corespund specificațiilor din 
certificatul de garanție sau din reclama 
relevantă disponibilă la momentul sau 
înaintea încheierii contractului;

obligațiilor legale, de a rambursa prețul 
plătit sau de a înlocui, a repara sau a 
întreține bunurile în orice mod, în cazul în 
care acestea nu corespund specificațiilor 
din certificatul de garanție sau din reclama 
relevantă disponibilă la momentul sau 
înaintea încheierii contractului;

Or. de

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „intermediar” înseamnă un 
comerciant care încheie contractul în 
numele sau pe seama consumatorului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „contract auxiliar” înseamnă un 
contract prin care consumatorul obține 
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial, iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant.

(20) „contract conex” înseamnă un 
contract prin care consumatorul obține 
bunurile sau serviciile care fac obiectul 
unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului 
comercial cu care formează o entitate 
comercială , iar aceste bunuri sau servicii 
sunt furnizate de comerciant sau de o parte 
terță pe baza unui acord între partea terță 
respectivă și comerciant. Noțiunea de 
entitate comercială se aplică în momentul 
în care produsul sau serviciul din 
contractul conex servește la executarea 
celuilalt contract sau este destinat 
exploatării produsului sau serviciului din 
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celălalt contract.

Or. de

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 2002/65/CE
Articolul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Modificarea Directivei 2002/65/CE

Articolul 2 litera (a) din Directiva 
2002/65/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 septembrie 2002 
privind comercializarea la distanță a 
serviciilor financiare de consum1 se 
modifică după cum urmează:
„a) „contract la distanță” înseamnă orice 
contract încheiat între un comerciant și 
un consumator referitor prestarea unui 
serviciu, care are loc în cadrul unui 
sistem organizat pentru vânzarea la 
distanță de produse sau servicii și la 
încheierea căruia comerciantul și 
consumatorul nu sunt prezenți fizic 
simultan, ci utilizează exclusiv unul sau 
mai multe mijloace de comunicare la 
distanță; “

1 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Amendamentul 54
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică, conform condițiilor 
și în limitele stabilite în dispozițiile sale, 
contractelor de vânzare și contractelor de 
prestări de servicii încheiate între 
comerciant și consumator.

(1) Directiva se aplică, conform condițiilor 
și în limitele stabilite în dispozițiile sale, 
contractelor referitoare la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu
încheiate între comerciant și consumator.

Or. de

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică serviciilor 
financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor 
comerciale, astfel cum se prevede la 
articolele 8 - 20, a clauzelor contractuale 
abuzive, astfel cum se prevede la articolele 
30 – 39 și a dispozițiilor generale, astfel 
cum se prevede la articolele 40 – 46, 
coroborate cu articolul 4 privind 
armonizarea completă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Numai articolele 30 – 39 privind 
drepturile consumatorilor în materie de 
clauze contractuale abuzive, coroborate 
cu articolul 4 privind armonizarea 
completă, se aplică contractelor care intră 

eliminat
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în domeniul de aplicare al Directivei 
94/47/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1 și al Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului2.
1 JO L 280, 29.10.1994, p. 83.
2 JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

Or. de

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc 
atingere dispozițiilor privind cerințele de 
informare incluse în Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului1 și în Directiva 
2000/31/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului2.

eliminat

1JO 376, 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. de

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Armonizare completă Armonizare specifică completă

Or. de

Amendamentul 59
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot menține sau 
introduce în legislația lor internă dispoziții 
diferite față de cele stabilite în prezenta 
directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un 
nivel diferit de protecție a consumatorilor.

1. În măsura în care prezenta directivă nu 
dispune altfel, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor 
internă dispoziții diferite față de cele 
stabilite în prezenta directivă. Statele 
membre îi comunică Comisiei textul 
dispozițiilor naționale care se abat de la 
dispozițiile directivei.

Or. de

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
dispozițiilor capitolului II referitor la 
contractele la distanță și încheiate în 
afara spațiului comercial, care, în 
conformitate cu articolul 4b, nu intră în 
domeniul de aplicare al capitolului II.

Or. de

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
dispozițiilor capitolului IV referitor la 
contractele care, în conformitate cu 
articolul 21, nu intră în domeniul de 
aplicare al capitolului IV.
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Or. de

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
dispozițiilor capitolului V referitor la 
contractele care, în conformitate cu 
articolul 30, nu intră în domeniul de 
aplicare al capitolului V.

Or. de

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Termene, date și expirări de termene

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 
1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 
privind stabilirea regulilor care se aplică 
termenelor, datelor și expirării termenelor 
se aplică la calculul termenelor cuprinse 
în prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 64
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Propunere de directivă
Capitolul II – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile destinate consumatorilor Informații destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 

distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale

Or. de

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 4b – Titlu și alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b

Domeniu de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor la distanță și al celor 
negociate în afara spațiilor comerciale

Or. de

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 4b – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor la distanță și negociate în
afara spațiilor comerciale:

a) referitoare la drepturi privind bunuri 
imobiliare, cu excepția contractelor 
privind închirierea și lucrările legate de 
bunuri imobiliare;
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b) care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 94/47/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și al 
Directivelor 2002/65/CE, 2002/83/CE, 
2008/48/CE sau 2008/122/CE ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 4b – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul capitol nu se aplică 
contractelor la distanță:

a) încheiate prin intermediul automatelor 
sau incintelor comerciale automatizate;

b) încheiate cu operatori de 
telecomunicații prin intermediul cabinelor 
telefonice publice în scopul utilizării 
acestora din urmă, în măsura în care au 
ca obiect utilizarea acestora;

Or. de

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 4b – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 12-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
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sau o perioadă de execuție specifică.

Or. de

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe generale de informare Cerințe de informare pentru contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 

comerciale

Or. de

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea încheierii oricărui contract de 
vânzare sau de prestări servicii, 
comerciantul trebuie să îi furnizeze 
consumatorului următoarele informații, în 
cazul în care acestea nu reies în mod 
evident din context:

(1) În momentul încheierii unui contract,
la distanță sau negociat în afara spațiilor 
comerciale comerciantul, sau, după caz, 
persoana care acționează în numele sau 
în contul acestuia trebuie să îi furnizeze 
consumatorului într-un mod clar și 
inteligibil și cu respectarea principiilor 
loialității și bunei-credințe următoarele 
informații:

Or. de

Amendamentul 71
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) principalele caracteristici ale 
produsului, în mod corespunzător cu 
mediul de comunicare utilizat și cu 
produsul în cauză;

(a) principalele caracteristici ale produsului
sau serviciului, în mod corespunzător cu 
mediul de comunicare utilizat și cu 
produsul sau serviciul în cauză;

Or. de

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adresa geografică și identitatea 
comerciantului, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică 
și identitatea comerciantului în numele 
căruia acționează;

(b) identitatea comerciantului, de exemplu,
denumirea comercială;

Or. de

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adresa comercială a comerciantului 
și numărul de telefon al acestuia, precum 
și numărul de fax sau adresa de e-mail, 
astfel încât consumatorul să poată intra 
rapid în contact cu comerciantul și să 
comunice eficient cu acesta;

Or. de
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Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor, în cazul în 
care acestea diferă de condițiile de 
diligență profesională;

(d) modalitățile de plată, livrare, executare 
și soluționare a reclamațiilor;

Or. de

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere;

(e) după caz, asigurarea dreptului de 
retragere în cazul în care există un drept 
de retragere, condițiile, termenul și 
procedura aferentă exercitării acestui 
drept; în acest scop, comerciantul poate să 
utilizeze modelul de notificare și modelul 
de formular privind dreptul de retragere 
prezentate la anexa I părțile A și B sau o 
declarație de alt tip lipsită de echivoc; 

Or. de

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, existența și condițiile 
serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) eventual, posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor.

Or. de

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1)
fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări de servicii.
Articolul 6 Lipsa furnizării informațiilor

(2) În cazul unei licitații publice,
informațiile prevăzute la alineatul (1)
literele (b) și (ba) pot fi înlocuite cu datele 
corespunzătoare ale adjudecătorului.

Or. de

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu pot stabili alte 
formalități pe lângă modelul de notificare 
privind dreptul de retragere enunțat la 
anexa I partea A.

Or. de

Amendamentul 80
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
fac parte integrantă din contractul de 
vânzare sau de prestări servicii.

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
fac parte integrantă din contractul la 
distanță sau negociat în afara spațiilor 
comerciale .

Or. de

Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care dispozițiile 
prezentului articol contravin altor 
dispoziții legale ale Uniunii care 
reglementează cerințele de informare 
aferente unor contracte specifice, 
dispozițiile din urmă prevalează și trebuie 
aplicate acestor contracte specifice.

Or. de

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul contractelor la distanță și 
încheiate în afara spațiilor comerciale 
care sunt legate de bunuri imobiliare și 
servicii de transport, finanțe, sănătate și 
sociale, statele membre pot adopta sau 
menține cerințe de informare 
suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre pot adopta sau 
menține cerințe de informare 
suplimentare în cazul tuturor contractelor 
de prestări servicii la distanță și încheiate 
în afara spațiilor comerciale pentru care 
sunt prevăzute cerințe de informare 
suplimentare pentru prestatorii de servicii 
stabiliți pe teritoriul lor, în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (5) din Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne1.
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

Or. de

Amendamentul 84

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Sarcina probei în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor de informare 
menționate în prezentul capitol revine 
comerciantului.

Or. de

Amendamentul 85
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 
alineatul (2), 13 și 42, consecințele 
oricărei încălcări a articolului 5 vor fi 
stabilite în conformitate cu legislația 
internă aplicabilă. Statele membre prevăd 
în legislația lor internă căi de atac juridic 
eficace prevăzute de legislația în materie 
de contracte împotriva oricărei încălcări a 
articolului 5.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 13 și 
42, consecințele oricărei încălcări a 
articolului 5 vor fi stabilite în conformitate 
cu legislația internă aplicabilă. Statele 
membre prevăd în legislația lor internă căi 
de atac juridic eficace prevăzute de 
legislația în materie de contracte împotriva 
oricărei încălcări a articolului 5.

Or. de

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7
Cerințe de informare specifice pentru 

intermediari

eliminat

(1) Înaintea încheierii contractului, 
intermediarul îl informează pe 
consumator că acționează în numele sau 
pe seama unui alt consumator și că, în 
acest caz, contractul încheiat nu poate fi 
considerat drept un contract între un 
consumator și un comerciant, ci mai 
curând drept un contract între doi 
consumatori, nefiind inclus, prin urmare, 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

(2) Intermediarul care nu îndeplinește 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) este 
considerat drept parte care a încheiat 
contractul în numele propriu.
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(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
licitațiilor publice.

Or. de

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Capitolul III – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații destinate consumatorilor și 
dreptul de retragere din contractele la 

distanță și cele negociate în afara spațiilor 
comerciale

eliminat

Or. de

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică contractelor la 
distanță și contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale.

Or. de

Amendamentul 89
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Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Cerințe de informare pentru contractele la 
distanță și cele negociate în afara spațiilor 

comerciale
În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul 
furnizează următoarele informații, care 
vor face parte integrantă din contract:
(a) informațiile menționate la articolele 5 
și 7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, 
livrare și executare, în toate cazurile;

(b) în cazul în care se aplică dreptul de 
retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în 
conformitate cu anexa I;

(c) în cazul în care este diferită de adresa 
sa geografică proprie, adresa geografică a 
locului în care comerciantul își 
desfășoară activitatea (și, după caz, 
adresa comerciantului în numele căruia 
acționează), la care consumatorul poate 
trimite eventualele reclamații;
(d) după caz, existența unor coduri de 
conduită și modalitatea în care acestea 
pot fi obținute;
(e) posibilitatea de a recurge la 
soluționarea pe cale amicală a litigiilor, 
după caz;
(f) informația conform căreia contractul 
va fi încheiat cu un comerciant și, prin 
urmare, consumatorul va beneficia de 
protecția asigurată de prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 90
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Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele
negociate în afara spațiilor comerciale

Formalități legate de îndeplinirea 
cerințelor de informare pentru contractele
încheiate în afara spațiilor comerciale. 

Or. de

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor negociate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 9 sunt furnizate în formularul 
de comandă într-un limbaj simplu și 
inteligibil și sunt lizibile. Formularul de 
comandă include formularul standard de 
retragere inclus în anexa I (B).

(1) În cazul contractelor încheiate în afara 
spațiilor comerciale, informațiile prevăzute 
la articolul 5 sunt furnizate în 
documentele contractuale sau pe un alt 
suport durabil în momentul încheierii 
contractului, dacă acest lucru corespunde 
naturii contractului; ele trebuie formulate
într-un limbaj simplu și inteligibil și sunt 
lizibile.

Or. de

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contract negociat în afara 
spațiului comercial este valabil numai în 
cazul în care consumatorul semnează un 
formular de comandă iar în cazul în care 
formularul de comandă nu este pe suport 
de hârtie, numai dacă acesta primește o 
copie a formularului de comandă pe un 

eliminat
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alt suport durabil.

Or. de

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatele 
(1) și (2).

(3) Statele membre nu impun alte condiții 
de formă decât cele prevăzute la alineatul 
(1).

Or. de

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de formă pentru contractele la 
distanță

Condiții de formă pentru îndeplinirea 
cerințelor de informare legate de
contractele la distanță

Or. de

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului înaintea încheierii 
contractului, fiind prezentate într-un limbaj 

(1) În cazul contractelor la distanță, 
informațiile prevăzute la articolul 5 sunt 
furnizate sau puse la dispoziția 
consumatorului chiar în momentul
încheierii contractului, fiind prezentate 
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simplu și inteligibil și sub formă lizibilă, 
într-un mod adecvat mijlocului de 
comunicare la distanță utilizat.

într-un limbaj simplu și inteligibil și sub 
formă lizibilă, într-un mod adecvat 
mijlocului de comunicare la distanță 
utilizat.

Or. de

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (c). 
Celelalte informații menționate la
articolele 5 și 7 sunt furnizate 
consumatorului de comerciant într-un mod 
adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

(3) În cazul în care contractul este încheiat 
printr-un mijloc de comunicare ce permite 
un spațiu sau un timp limitat pentru 
afișarea informației, comerciantul 
furnizează prin mijlocul de comunicare 
respectiv, înaintea încheierii contractului, 
cel puțin informațiile referitoare la 
principalele caracteristici ale produsului și 
prețul total astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(c).
Celelalte informații menționate la articolul
5 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în 
conformitate cu alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil începând 
de la data încheierii unui contract la 
distanță și cel târziu la momentul livrării 
bunurilor sau al începerii furnizării 

(4) Consumatorul primește confirmarea 
tuturor informațiilor menționate la 
articolul 5, pe un suport durabil, într-un 
termen rezonabil începând de la data 
încheierii unui contract la distanță și cel 
târziu la momentul livrării bunurilor sau al 
începerii furnizării serviciului solicitat, cu 
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serviciului solicitat, cu excepția cazului în 
care informațiile respective au fost deja 
transmise consumatorului, pe un suport 
durabil, înaintea încheierii unui contract la 
distanță.

excepția cazului în care informațiile 
respective au fost deja transmise 
consumatorului, pe un suport durabil, 
înaintea încheierii unui contract la distanță.

Or. de

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unui contract negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul
semnează formularul de comandă iar în 
cazul în care formularul de comandă nu 
este pe suport de hârtie, în ziua în care 
acesta primește o copie a formularului de 
comandă pe un alt suport durabil.

(2) În cazul unui contract la distanță sau 
încheiat în afara spațiului comercial
referitor la livrarea de bunuri, perioada de 
retragere începe din ziua .În cazul unui 
contract la distanță pentru vânzarea de 
bunuri, perioada de retragere începe din 
ziua în care consumatorul sau o parte terță 
alta decât transportatorul și care este 
indicată de consumator intră efectiv în 
posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

În cazul unui contract la distanță pentru 
vânzarea de bunuri, perioada de retragere 
începe din ziua în care consumatorul sau 
o parte terță alta decât transportatorul și 
care este indicată de consumator intră 
efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile 
comandate.

În cazul unui contract la distanță pentru 
prestarea unor servicii, perioada de 
retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

În cazul unei livrări de bunuri din mai 
multe părți sau bucăți termenul de 
retragere începe în ziua în care 
consumatorul sau un terț mandatat de 
consumator, care nu este transportatorul, 
intră în posesia ultimei bucăți.

(În ceea ce privește articolul 12 al treilea paragraf a se vedea amendamentul la articolul 12 
alineatul (2a))

Or. de
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Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unui contract la distanță 
pentru prestarea unor servicii, perioada 
de retragere începe din ziua încheierii 
contractului.

(A se vedea amendamentul la articolul 12, alineatul 2 al treilea paragraf; textul a fost, de 
altfel, ușor modificat)

Or. de

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unui contract negociat în 
afara spațiului comercial privind 
prestarea de servicii, termenul de 
retragere începe din ziua în care 
consumatorul primește o copie a 
formularului de comandă semnat pe un 
suport durabil.

Or. de

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul unui contract mixt la 
distanță sau negociat în afara spațiului 
comercial termenul de retragere începe în 
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ziua în care consumatorul intră în posesia 
produsului și în care serviciul prevăzut în 
contractul mixt fie a fost prestat, fie – în 
cazul unui serviciu prestat pe o durată 
mai mare – ziua în care a început 
prestarea serviciului.

Or. de

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu a transmis 
consumatorului informațiile privind dreptul 
de retragere, încălcând astfel dispozițiile 
din articolele 9 litera (b), 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la trei luni de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

1. În cazul în care comerciantul nu a 
transmis consumatorului informațiile 
privind dreptul de retragere, încălcând 
astfel dispozițiile din articolul 5 alineatul 
(1) litera (e) și articolul 10 alineatul (1) și 
11 alineatul (4), perioada de retragere va 
expira la un an de la data la care 
comerciantul și-a îndeplinit celelalte 
obligații contractuale.

Or. de

Amendamentul 103

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul contractelor de prestări 
servicii încheiate pe durată 
nedeterminată, termenul de retragere 
menționat la alineatul (1) începe în ziua 
încheierii contractului.

Or. de

Amendamentul 104
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consumatorul informează comerciantul 
cu privire la decizia sa de retragere, pe un 
suport durabil, în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu 
propriile cuvinte sau utilizând formularul
de retragere standard prevăzut în anexa 
I(B).

(1) Înainte de expirarea termenului de 
retragere, consumatorul informează 
comerciantul cu privire la decizia sa de 
retragere, pe un suport durabil. În acest 
scop, consumatorul poate folosi fie 
modelul de formular de retragere prevăzut 
în anexa I(B), fie o declarație de alt tip 
lipsită de echivoc.

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice
formularului de retragere standard
menționat anterior.

Statele membre nu impun nicio altă 
condiție de formă care să se aplice
modelului de formular de retragere 
menționat anterior.

Or. de

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor la distanță
încheiate prin internet, comerciantul 
poate, în afara posibilităților menționate la 
alineatul (1), să acorde consumatorului 
opțiunea de a completa pe site-ul internet al 
comerciantului formularul electronic de 
retragere standard. În acest caz, 
comerciantul transmite consumatorului 
prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de 
primire a formularului de retragere.

(2) În cazul contractelor la distanță , 
comerciantul poate, în afara posibilităților 
menționate la alineatul (1), să acorde 
consumatorului opțiunea de a trimite prin 
e-mail sau de a completa pe site-ul internet 
al comerciantului modelul de formular
electronic de retragere prevăzut la anexa I 
partea B sau declarația proprie de 
retragere. În ultimul caz, comerciantul 
transmite consumatorului prin e-mail, fără 
întârziere, confirmarea de primire a 
formularului de retragere.

Or. de

Amendamentul 106
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Propunere de directivă
Articolul 15 –literele a și b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a executa contractul la distanță sau 
contractul negociat în afara spațiului 
comercial sau

(a) de a executa contractul la distanță sau 
contractul încheiat în afara spațiului 
comercial sau

(b) de a încheia un contract negociat în 
afara spațiului comercial, în cazul în care 
consumatorul a efectuat o comandă.

(b) de a încheia un contract la distanță sau 
încheiat în afara spațiului comercial, în 
cazul în care consumatorul a efectuat o 
comandă.

Or. de

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile care revin comerciantului în 
cazul retragerii

Obligațiile de rambursare care revin 
comerciantului în cazul retragerii

Or. de

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de treizeci de 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

(1) Comerciantul rambursează price sumă 
pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de paisprezece 
zile de la data la care primește comunicarea 
retragerii.

Or. de

Amendamentul 109
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care consumatorul a ales 
în mod explicit un alt tip de livrare decât 
livrarea standard, comerciantul nu este 
obligat să ramburseze costurile 
suplimentare aferente.

Or. de

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de vânzare, 
comerciantul poate amâna rambursarea 
până la data primirii sau a colectării 
bunurilor care au făcut obiectul vânzării, 
sau până la momentul primirii unei dovezi 
din partea consumatorului conform căreia 
acesta a trimis bunurile către comerciant, 
fiind aplicată cea mai rapidă dintre cele 
două variante menționate.

(2) În cazul contractelor la distanță și 
încheiate în afara spațiului comercial 
privind livrarea de produse, comerciantul 
poate amâna rambursarea până la data 
primirii sau a colectării bunurilor care au 
făcut obiectul vânzării, sau până la 
momentul primirii unei dovezi din partea 
consumatorului conform căreia acesta a 
trimis bunurile către comerciant, fiind 
aplicată cea mai rapidă dintre cele două 
variante menționate, cu excepția cazului în 
care comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

Or. de

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile consumatorului în cazul Obligațiile de restituire ale consumatorului 
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retragerii în cazul retragerii

Or. de

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cadrul unui contract
de vânzări, posesia efectivă a bunurilor a 
fost transferată consumatorului sau, la 
cererea acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

(1) În cazul în care, în cadrul unui contract
la distanță sau încheiat în afara spațiului 
comercial privind livrarea de produse, 
posesia efectivă a bunurilor a fost 
transferată consumatorului sau, la cererea 
acestuia, unei părți terțe înainte de 
expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul trimite înapoi bunurile sau le 
transmite comerciantului sau unei persoane 
autorizate de comerciant să le primească, în 
termen de paisprezece zile de la data la 
care acesta comunică comerciantului 
retragerea, cu excepția cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze 
bunurile el însuși.

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
acceptă să își asume acele costuri.

Consumatorul suportă doar costurile 
directe legate de returnarea bunurilor. El 
nu trebuie să suport costurile respective în
cazul în care comerciantul acceptă să își 
asume acele costuri sau în cazul în care 
prețul produsului ce urmează a fi returnat 
depășește 50 EUR.

Or. de

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorul este responsabil doar în (2) Consumatorul este responsabil doar în 
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ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru garantarea 
naturii și funcționării bunurilor. Acesta nu 
este responsabil pentru diminuarea valorii 
în cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 9
litera (b). În ceea ce privește contractele 
de servicii care fac obiectul unui drept de 
retragere, consumatorul nu suportă nici 
un cost pentru serviciile prestate, în 
totalitate sau parțial, în cursul perioadei 
de retragere.

ceea ce privește diminuarea valorii 
bunurilor care rezultă din manipulări altele 
decât cele necesare pentru determinarea 
tipului, caracteristicilor și modului de 
funcționare al bunurilor. Acesta nu este 
responsabil pentru diminuarea valorii în 
cazul în care comerciantul a omis să îl 
informeze cu privire la dreptul său de 
retragere în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) litera (e).

Or. de

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele exercitării dreptului de retragere 
asupra contractelor auxiliare

Efectele exercitării dreptului de retragere 
asupra contractelor conexe

Or. de

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 15 din 
Directiva 2008/48/CE, în cazul în care 
consumatorul exercită dreptul său de 
retragere din cadrul unui contract la 
distanță sau al unui contract negociat în 
afara spațiului comercial în conformitate cu 
articolele 12-17, orice contract auxiliar
este reziliat în mod automat, fără costuri 
pentru consumator.

(1) Fără a aduce atingere articolului 15 din 
Directiva 2008/48/CE, în cazul în care 
consumatorul exercită dreptul său de 
retragere din cadrul unui contract la 
distanță sau al unui contract încheiat în 
afara spațiului comercial în conformitate cu 
articolele 12-17, orice contract conex este 
reziliat în mod automat, fără costuri pentru 
consumator, în afara celor menționate în 
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prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță, dreptul de retragere nu se aplică:

(1) În ceea ce privește contractele la 
distanță și contractele încheiate în afara 
spațiilor comerciale, dreptul de retragere 
nu se aplică:

Or. de

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la 
articolul 12;

(a) serviciilor a căror executare a început, 
cu acordul prealabil expres al 
consumatorului înregistrat pe un suport 
durabil, înainte de expirarea termenului de 
paisprezece zile prevăzut la articolul 12;

Or. de

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) furnizării de alimente, băuturi și alte 
produse sensibile din punct de vedere 
igienic, al căror ambalaj sau sigiliu a fost 
deja desfăcut de către consumator;
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Or. de

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

Or. de

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) contractelor pentru care 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc 
de comunicare la distanță, să se deplaseze 
la domiciliu pentru a efectua lucrări de 
reparație sau de întreținere; dacă, cu 
această ocazie, comerciantul furnizează 
alte servicii pe lângă cele solicitate în mod 
specific de consumator sau bunuri altele 
decât piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii sau bunuri suplimentare;
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Or. de

Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu 
poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 
alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care 
comerciantul nu le poate controla;

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost 
convenit în momentul încheierii 
contractului, a cărui livrare nu poate fi 
efectuată înainte de expirarea termenului 
menționat la articolul 22 alineatul (1) și a 
cărui valoare reală depinde de fluctuațiile 
de pe piață pe care comerciantul nu le 
poate controla;

Or. de

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sau de programe informatice sigilate care 
au fost desigilate de către consumator;

(e) furnizării de înregistrări audio sau video 
sigilate sau de programe informatice 
sigilate care au fost desigilate de către 
consumator;

Or. de

Amendamentul 123

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații.

(h) contractelor încheiate în cadrul unei 
licitații publice.
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Or. de

Amendamentul 124

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește contractele 
negociate în afara spațiului comercial, 
dreptul de retragere nu se aplică:

eliminat

(a) în cazul contractelor privind 
furnizarea de alimente, băuturi sau alte 
bunuri destinate consumului curent în 
gospodărie, selectate în prealabil de către 
consumator cu ajutorul unui mijloc de 
comunicare la distanță și livrate fizic la 
domiciliul, reședința sau locul de muncă 
al consumatorului de către comerciantul 
care vinde de obicei astfel de bunuri în 
propriul spațiu comercial;

(b) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul, pentru a răspunde unei 
urgențe imediate, a solicitat executarea 
imediată a contractului de către 
comerciant; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează sau vinde servicii 
sau bunuri suplimentare, altele decât cele 
care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a 
consumatorului, dreptul de retragere se 
aplică acestor servicii sau bunuri 
suplimentare;

(c) în cazul contractelor pentru care 
consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc 
de comunicare la distanță, să se deplaseze 
la domiciliul acestuia pentru a efectua 
lucrări de reparație sau de întreținere a 
proprietății sale; dacă, cu această ocazie, 
comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de 
consumator sau bunuri altele decât 
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piesele de schimb indispensabile 
lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor 
servicii sau bunuri suplimentare.

Or. de

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Părțile pot conveni să nu aplice alineatele 
(1) și (2).

Părțile pot conveni să nu aplice alineatul 
(1) .

Or. de

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Contracte la distanță și contracte 
negociate în afara spațiilor comerciale 

excluse

(1) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță și contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale:

(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare 
sau referitoare la alte drepturi privind 
bunuri imobiliare, cu excepția 
contractelor privind închirierea și 
lucrările legate de bunuri imobiliare;

(b) încheiate prin intermediul automatelor 
sau incintelor comerciale automatizate;
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(c) încheiate cu operatori de 
telecomunicații prin intermediul cabinelor 
telefonice publice în scopul utilizării 
acestora din urmă;

(d) privind furnizarea de alimente sau de 
băuturi de către un comerciant în cadrul 
deplasărilor frecvente și regulate în 
vecinătatea spațiului său comercial.

Or. de

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale, referitoare la:

eliminat

(a) asigurări,

(b) servicii financiare al căror preț 
depinde de fluctuațiile de pe piața 
financiară asupra cărora comerciantul nu 
are niciun control, care pot apărea în 
timpul perioadei de retragere, astfel cum 
sunt definite la articolul 6 alineatul (2) 
litera (a) din Directiva 2002/65/CE și

(c) credite care intră sub incidența 
Directivei 2008/48/CE.

Or. de
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Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8-19 nu sunt aplicabile 
contractelor la distanță privind prestarea 
de servicii de cazare, transport, închiriere 
de mașini, catering sau agrement în ceea 
ce privește contractele care prevăd o dată 
sau o perioadă de execuție specifică.

eliminat

Or. de

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniu de aplicare Domeniu de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. Fără a aduce 
atingere articolului 24 alineatul (5), în 
cazul în care contractul este un contract 
cu scop mixt având drept obiect atât 
bunuri, cât și servicii, prezentul capitol se 
aplică doar bunurilor.

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
contractelor de vânzări. 

(2) Prezentul capitol se aplică, de 
asemenea, în cazul contractelor de 
furnizare de bunuri care trebuie fabricate 
sau produse.

(În ceea ce privește articolul 21 alineatul (2) a se vedea amendamentul la articolul 2 punctul 
3 a doua frază)

Or. de
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Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică pieselor 
de schimb înlocuite de comerciant pentru 
a remedia lipsa de conformitate a 
bunurilor prin intermediul unei reparații 
în temeiul articolului 26.

eliminat

Or. de

Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide să nu aplice 
dispozițiile prezentului capitol în cazul
vânzării de bunuri uzate în cadrul 
licitațiilor publice.

(2) Prezentul capitol nu se aplică în cazul
bunurilor uzate vândute în cadrul 
licitațiilor publice.

Or. de

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile de la data livrării prevăzută la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind livrarea, 
consumatorul îi poate solicita acestuia, pe 
un suport durabil, să efectueze livrarea 
într-un termen rezonabil, corespunzător 
circumstanțelor, care să nu fie mai scurt 
de șapte zile, și îi poate comunica intenția 
sa de a rezilia contractul în cazul în care 
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livrarea nu are loc. Dacă la expirarea 
acestui termen livrarea nu a avut loc, se 
presupune că consumatorul a reziliat 
contractul. Consumatorul care a plătit 
deja prețul poate pretinde rambursarea 
oricăror sume plătite în termen de șapte 
zile din ziua în care a reziliat contractul . 
Acest lucru nu aduce atingere dreptului 
consumatorului de a solicita despăgubiri.

Or. de

Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
prevăd alte opțiuni de soluționare în cazul 
în care comerciantul nu efectuează 
livrarea în termenul rezonabil stabilit la 
alineatul (2). 

Or. de

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comerciantul livrează bunurile în 
conformitate cu contractul de vânzare.

1. Comerciantul are obligația de a livra 
consumatorului bunurile în conformitate 
cu contractul de vânzare.

Or. de

Amendamentul 135
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) corespund descrierii furnizate de 
comerciant și posedă calitățile bunurilor pe 
care comerciantul le-a prezentat 
consumatorului ca mostră sau ca model;

(nu privește versiunea în limba română)

Or. de

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerciantul nu este obligat să respecte 
declarațiile publice menționate la alineatul 
(2) litera (d) în cazul în care demonstrează
existența uneia dintre următoarele situații:

Comerciantul nu este obligat să respecte 
declarațiile publice menționate la alineatul 
(2) litera (d) în cazul în care dovedește
existența uneia dintre următoarele situații:

Or. de

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice neconformitate datorată unei 
instalări incorecte a bunurilor se consideră
echivalentă unei neconformități a 
bunurilor, în cazul în care instalarea face 
parte din contractul de vânzare a bunurilor 
și bunurile au fost instalate de comerciant 
sau sub responsabilitatea sa. Această 
dispoziție se aplică, de asemenea, în cazul 
în care bunurile, destinate a fi instalate de 
consumator, sunt instalate de acesta și 
instalarea incorectă se datorează unei erori 
din instrucțiunile de instalare.

(5) Orice neconformitate datorată unei 
instalări incorecte a bunurilor este
echivalentă unei neconformități a 
bunurilor, în cazul în care instalarea face 
parte din contractul de vânzare a bunurilor 
și bunurile au fost instalate de comerciant 
sau sub responsabilitatea sa. Această 
dispoziție se aplică, de asemenea, în cazul 
în care bunurile, destinate a fi instalate de 
consumator, sunt instalate de acesta și 
instalarea incorectă se datorează unei erori 
din instrucțiunile de instalare.
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Or. de

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Astfel cum se prevede la alineatele (2)-
(5), în cazul în care bunurile nu sunt 
conforme contractului, consumatorul 
poate pretinde: 

(1) În caz de neconformitate, 
consumatorul poate pretinde fie 

(a) remedierea neconformității prin 
reparare sau înlocuire,

(a) readucerea bunurilor în starea 
prevăzută în contract, prin reparare sau 
înlocuire, în conformitate cu alineatele 
(2), (3) și (5), fie 

(b) reducerea prețului, (b) reducerea prețului în mod 
corespunzător sau anularea contractului 
de vânzare în conformitate cu alineatele 
(4), (5) și (5a).

(c) anularea contractului.

Or. de

Amendamentul 139

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comerciantul remediază 
neconformitatea, la alegere, fie prin 
reparare, fie prin înlocuire.

(2) Consumatorul poate solicita 
comerciantului, într-o primă fază, 
repararea bunului sau înlocuirea 
acestuia, cu condiția ca acest lucru să nu 
fie imposibil sau disproporționat .

Or. de

Amendamentul 140
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care comerciantul a 
demonstrat că remedierea neconformității 
prin reparare sau înlocuire este ilicită, 
imposibilă sau că i-ar impune acestuia un 
efort disproporționat, consumatorul poate 
opta pentru o reducere a prețului sau 
pentru anularea contractului. Efortul 
comerciantului este disproporționat în 
cazul în care îi impune costuri excesive în 
comparație cu reducerea prețului sau 
anularea contractului, luând în 
considerare valoarea bunurilor în absența 
unei neconformități și importanța 
neconformității.

(3) Măsurile precizate la 
alineatul (2) se consideră a fi 
disproporționate dacă ar genera 
pentru comerciant costuri care . 

(a) raportat la valoarea pe care ar avea-o 
bunul dacă nu ar fi existat 
neconformitatea,

(b) ținând seama de însemnătatea 
neconformității și

(c) analizând dacă s-ar putea recurge la 
opțiunea de soluționare alternativă 
(reparare sau înlocuire) fără a cauza 
inconveniente majore pentru consumator,

ar fi nerezonabil în comparație cu 
opțiunea alternativă de soluționare 
(reparare sau înlocuire).

Repararea sau înlocuirea trebuie 
efectuată într-un termen rezonabil și fără 
inconveniente majore pentru consumator.

Or. de

Amendamentul 141
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consumatorul poate recurge la orice 
măsură disponibilă în temeiul alineatului
(1), în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

(4) Fără a aduce atingere
alineatului (5b), consumatorul 
poate solicita o reducere 
corespunzătoare a prețului sau 
anularea contractului de vânzare 
, în cazul existenței uneia dintre 
următoarele situații:

(a) comerciantul a refuzat 
implicit sau explicit remedierea 
neconformității;

(a) consumatorul nu are dreptul 
la repararea sau înlocuirea 
bunului ;

(b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen rezonabil;

(b) comerciantul nu a remediat 
neconformitatea într-un termen rezonabil;

(c) comerciantul a încercat să remedieze
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator;

(c) comerciantul a remediat
neconformitatea, cauzând un inconvenient 
major pentru consumator.

(d) același defect a reapărut de mai multe 
ori într-o perioadă scurtă de timp.

Or. de

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 
neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor sau scopul
pentru care consumatorul a achiziționat 
bunurile, astfel cum se prevede la 
articolul 24 alineatul (2) litera (b).

(5) Inconvenientul semnificativ pentru 
consumator și termenul rezonabil necesar 
pentru comerciant pentru a remedia 
neconformitatea sunt evaluate luând în 
considerare natura bunurilor și scopul
urmărit de consumator în sensul 
articolului 24 alineatul (2) litera (b).

Or. de
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Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consumatorul nu are dreptul de a 
cere anularea contractului în cazul în 
care neconformitatea este minoră.

Or. de

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
permit consumatorilor, în cazul unei 
neconformități, să aleagă liber una dintre 
opțiunile menționate la alineatul (1), 
pentru a oferi consumatorilor un nivel 
mai ridicat de protecție. Măsurile 
respective trebuie să fie neapărat necesare 
pentru a proteja consumatorii în mod 
adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Or. de

Amendamentul 145

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De asemenea, costurile aferente 
remedierii de către consumator a 
neconformității trebuie rambursate într-o 
măsură rezonabilă de către comerciant.
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Or. de

Amendamentul 146

Propunere de directivă
Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Dreptul la regres

În cazul în care comerciantul, în calitate 
de vânzător final, este considerat 
responsabil față de consumator pentru o 
neconformitate ca urmare a unei acțiuni 
sau omisiuni a producătorului, a unui 
vânzător anterior din cadrul aceluiași lanț 
contractual sau a unei alte persoane 
intermediare, comerciantul, în calitate de 
vânzător final, poate solicita despăgubiri 
de la persoana sau persoanele 
responsabile din cadrul lanțului 
contractual. Persoana sau persoanele 
responsabile de la care comerciantul, în 
calitate de vânzător final, poate solicita 
despăgubiri, precum și procedura care 
trebuie urmată și modalitățile disponibile 
sunt stabilite în legislația națională.

Or. de

Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comerciantul a 
remediat neconformitatea prin înlocuire, 
acesta este considerat responsabil în 
temeiul articolului 25 dacă 
neconformitatea apare în termen de doi 
ani de la momentul în care consumatorul 
sau o parte terță indicată de consumator a 

eliminat
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intrat efectiv în posesia bunurilor 
înlocuite.

Or. de

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a beneficia de drepturile sale în 
temeiul articolului 25, consumatorul 
informează comerciantul cu privire la 
neconformitate în termen de două luni de 
la data la care a constatat 
neconformitatea.

eliminat

Or. de

Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții legale naționale care 
stabilesc perioade de responsabilitate mai 
îndelungate, perioade mai lungi pentru 
răsturnarea sarcinii probei în favoarea 
consumatorului sau norme specifice 
pentru neconformități grave constatate 
după expirarea perioadei de 
responsabilitate, pentru a oferi astfel 
consumatorului un nivel mai ridicat de 
protecție. Măsurile respective trebuie să 
fie neapărat necesare pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat și să fie 
proporționate și eficiente.

Or. de
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Amendamentul 150

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – literele a, b și c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) drepturile juridice ale consumatorului, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul că 
acele drepturi nu sunt afectate de garanția 
comercială,

(a) drepturile juridice ale consumatorului 
în cadrul legislației naționale în vigoare, 
astfel cum se prevede la articolul 26 și o 
declarație clară prin care se indică faptul că 
acele drepturi nu sunt afectate de garanția 
comercială,

(b) descrierea conținutului garanției 
comerciale și a condițiilor pentru 
solicitarea de despăgubiri, în special 
durata, domeniul de aplicare teritorial al 
garanției, precum și numele și adresa 
garantului,

(b) descrierea conținutului garanției 
comerciale și a condițiilor pentru 
solicitarea de despăgubiri, în special 
durata, domeniul de aplicare teritorial al 
garanției, precum și numele și adresa 
garantului,

(c) fără a aduce atingere articolelor 32 și 
35 și anexei III punctul 1 litera (j),
mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

(c) mențiunea, după caz, conform căreia 
garanția comercială nu poate fi transferată 
către un cumpărător ulterior.

Or. de

Amendamentul 151

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale redactate în 
prealabil de către comerciant sau de către 
o parte terță, pe care consumatorul le-a 
acceptat fără a avea posibilitatea de a le 
influența conținutul, în special dacă aceste 
clauze contractuale fac parte dintr-un
contract de adeziune.

(1) Prezentul capitol se aplică în cazul 
clauzelor contractuale din contracte între 
comercianți și consumatori care nu au 
fost negociate individual. Se consideră că 
o clauză contractuală nu a fost negociată 
individual atunci când a fost redactată în 
prealabil și, prin urmare, consumatorul nu 
a avut nicio influență asupra conținutului 
acesteia, în special dacă este vorba despre 
un contract de adeziune.
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Or. de

Amendamentul 152

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Faptul că consumatorul a avut 
posibilitatea de a influența conținutul 
anumitor aspecte ale unei clauze 
contractuale sau ale unei clauze specifice 
nu exclude aplicarea prezentului capitol în 
cazul altor clauze contractuale care fac 
parte din contract.

(2) Faptul că anumite aspecte ale unei 
clauze contractuale sau ale unei clauze 
specifice au fost negociate individual nu 
exclude aplicarea prezentului capitol
pentru restul contractului, cu condiția ca, 
per ansamblu, să fie vorba despre un
contract de adeziune.

Or. de

Amendamentul 153

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care reflectă dispozițiile legale 
și de reglementare obligatorii, care 
respectă legislația comunitară și 
dispozițiile sau principiile din convențiile
internaționale la care Comunitatea sau
statele membre sunt părți.

(3) Prezentul capitol nu se aplică clauzelor 
contractuale care se bazează pe dispoziții
legale și de reglementare obligatorii sau pe 
dispoziții sau principii ale unor convenții
internaționale la care statele membre sau 
Uniunea sunt părți.

Or. de

Amendamentul 154

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Clauzele contractuale trebuie exprimate 
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 

(1) Clauzele contractuale trebuie redactate
într-un limbaj simplu, inteligibil și trebuie 
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să fie lizibile. să fie lizibile.

Or. de

Amendamentul 155

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale sunt exprimate sau puse la 
dispoziția consumatorului.

(4) Statele membre se abțin de la 
impunerea oricăror exigențe formale în 
ceea ce privește modul în care clauzele 
contractuale din contracte la distanță sau 
încheiate în afara spațiului comercial sunt 
exprimate sau puse la dispoziția 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 156

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o clauză contractuală
nu este inclusă în anexa II sau III, statele 
membre se asigură că este considerată ca 
fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

(1) O clauză contractuală este considerată 
ca fiind abuzivă în cazul în care, în 
contradicție cu cerința de bună credință, 
provoacă un dezechilibru semnificativ între 
drepturile și obligațiile părților care decurg 
din contract, în detrimentul 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 157
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura produselor pentru care 
s-a încheiat contractul și raportându-se, în 
momentul încheierii contractului, la toate 
circumstanțele care însoțesc încheierea 
contractului și la toate celelalte clauze ale 
contractului sau ale unui alt contract de 
care acesta depinde. Atunci când apreciază 
caracterul loial al unei clauze contractuale, 
autoritatea națională ia, de asemenea, în 
considerare modul în care contractul a fost 
elaborat și comunicat consumatorului de 
către comerciant în conformitate cu 
articolul 31.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 34 și 
38, caracterul abuziv al unei clauze 
contractuale se apreciază luând în 
considerare natura bunurilor și serviciilor
pentru care s-a încheiat contractul și 
raportându-se, în momentul încheierii 
contractului, la toate circumstanțele care 
însoțesc încheierea contractului și la toate 
celelalte clauze ale contractului sau ale 
unui alt contract de care acesta depinde. 
Atunci când apreciază caracterul loial al 
unei clauze contractuale, autoritatea 
națională ia, de asemenea, în considerare 
modul în care contractul a fost elaborat și 
comunicat consumatorului de către 
comerciant în conformitate cu articolul 31.

Or. de

Amendamentul 158

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
aprecierii obiectului principal al 
contractului sau caracterului adecvat al 
remunerației prevăzute pentru obligația 
contractuală principală a comerciantului, 
cu condiția ca acesta din urmă să respecte 
în totalitate dispozițiile articolului 31.

(3) Aprecierea caracterului abuziv al 
clauzelor contractuale nu privește nici 
obiectul principal al contractului, nici 
caracterul adecvat al prețului bunului sau 
al remunerației serviciilor , cu condiția ca
comerciantul să respecte în totalitate 
dispozițiile articolului 31 alineatele (1), (2) 
și (3).

Or. de

Amendamentul 159
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Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul pretinde că s-
a negociat individual o clauză contractuală, 
acestuia îi revine sarcina probei.

În cazul în care comerciantul pretinde că s-
a negociat individual o clauză contractuală 
standard, acestuia îi revine sarcina probei.

Or. de

Amendamentul 160

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

1. Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în anexa II sunt 
considerate abuzive în orice situație. 
Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre .

Or. de

Amendamentul 161

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții pentru a stabili clauze 
contractuale suplimentare care sunt 
considerate abuzive în toate situațiile. 
Dispozițiile respective trebuie să fie 
neapărat necesare pentru a proteja 
consumatorii în mod adecvat și să fie 
proporționate și eficiente.
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Or. de

Amendamentul 162

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre și nu poate 
modificată decât în conformitate cu 
articolul 39 alineatul (2) și cu articolul 
40.

1. Statele membre garantează că clauzele 
contractuale prevăzute în lista de la punctul 
1 al anexei III sunt considerate abuzive, cu 
excepția cazului în care comerciantul 
demonstrează că aceste clauze contractuale 
nu sunt abuzive în conformitate cu articolul 
32. Această listă de clauze contractuale se 
aplică în toate statele membre .

Or. de

Amendamentul 163

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot adopta sau 
menține dispoziții pentru a stabili clauze 
contractuale suplimentare despre care se 
presupune că sunt abuzive. Dispozițiile 
respective trebuie să fie neapărat necesare 
pentru a proteja consumatorii în mod 
adecvat și să fie proporționate și eficiente.

Or. de

Amendamentul 164
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care există îndoieli cu 
privire la sensul unei clauze, prevalează 
interpretarea cea mai favorabilă pentru 
consumator.

(1) În cazul în care există îndoieli cu 
privire la sensul unei clauze contractuale, 
prevalează interpretarea cea mai favorabilă 
pentru consumator.

Or. de

Amendamentul 165

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauzele contractuale care sunt abuzive nu 
sunt obligatorii pentru consumator. 
Contractul continuă să fie obligatoriu 
pentru părți dacă poate rămâne în vigoare
fără clauzele abuzive.

Clauzele contractuale care sunt abuzive nu 
sunt obligatorii pentru consumator. 
Contractul continuă să fie obligatoriu 
pentru părți dacă rămâne aplicabil fără 
clauzele abuzive.

Or. de

Amendamentul 166

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
interesul consumatorilor și al
concurenților, există mijloace adecvate și 
eficace pentru a preveni utilizarea în 
continuare a clauzelor abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii de 
către comercianți.

(1) Statele membre se asigură că, în 
interesul consumatorilor și al
comercianților , există mijloace adecvate 
și eficace pentru a pune capăt utilizării de 
către comercianți a clauzelor abuzive în 
contractele încheiate de aceștia cu 
consumatorii .

Or. de
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Amendamentul 167

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, persoanele sau organizațiile 
care, în temeiul legislației naționale, au un 
interes legitim în ceea ce privește protecția 
consumatorilor, pot să introducă o acțiune 
în fața instanțelor sau autorităților 
administrative în vederea unei decizii prin 
care să se stipuleze caracterul abuziv al 
clauzelor contractuale destinate utilizării 
generale.

(2) Mijloacele menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă și dispoziții legale 
conform cărora persoanele sau 
organizațiile care, în temeiul legislației 
naționale, au un interes legitim în ceea ce 
privește protecția consumatorilor, pot să 
introducă o acțiune în fața instanțelor sau 
autorităților administrative competente, în 
conformitate cu dispozițiile legislației 
naționale, pentru ca acestea să decidă 
dacă o clauză contractuală destinată
utilizării generale este abuzivă și să aplice 
mijloace eficace pentru a pune capăt 
utilizării unor asemenea clauze.

Or. de

Amendamentul 168

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre abilitează instanțele 
judecătorești sau autoritățile 
administrative să aplice mijloace adecvate 
și eficace pentru a împiedica comercianții 
să utilizeze în continuare clauze despre 
care s-a constatat că sunt abuzive.

eliminat

Or. de

Amendamentul 169
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Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că acțiunile 
juridice menționate la alineatele (2) și (3)
pot fi îndreptate fie separat, fie în 
ansamblu, în funcție de dreptul 
procedural național, împotriva mai multor 
comercianți din același sector economic 
sau împotriva asociațiilor acestora care 
utilizează sau recomandă utilizarea 
acelorași clauze contractuale generale sau 
clauze similare.

(4) Mijloacele menționate la alineatul (2) 
pot fi îndreptate fie separat, fie cumulat , 
în conformitate cu dispozițiile legale 
naționale , împotriva mai multor 
comercianți din același sector economic 
sau împotriva asociațiilor acestora care 
utilizează sau recomandă utilizarea 
acelorași clauze contractuale generale sau 
clauze similare.

Or. de

Amendamentul 170

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39
Revizuirea clauzelor din anexele II și III

eliminat

(1) Statele membre notifică Comisiei 
clauzele considerate a fi abuzive de către 
autoritățile naționale competente și pe 
care le consideră relevante în scopul 
modificării prezentei directive în 
conformitate cu alineatul (2).

(2) Având în vedere notificările primite în 
temeiul alineatului (1), Comisia modifică 
anexele II și III. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 40 alineatul (2).

Or. de
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Amendamentul 171

Propunere de directivă
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40
Comitetul

eliminat

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii (denumit în 
continuare „comitetul”).

(2) Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE1, având în vedere dispozițiile 
articolului 8 din aceasta.
1. JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată 
prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, 
p. 11).

Or. de

Amendamentul 172

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzare nesolicitată Vânzare nesolicitată de bunuri sau servicii

Consumatorul este scutit de la efectuarea 
oricărei plăți în caz de furnizare 
nesolicitată a unui produs, interzisă prin 
articolul 5 alineatul (5) și prin anexa I 
punctul 29 din Directiva 2005/29/CE. 
Absența unui răspuns din partea 
consumatorului în urma unei astfel de 
furnizări nesolicitate nu reprezintă un 
consimțământ.

Consumatorul este scutit de la efectuarea 
oricărei plăți în caz de furnizare 
nesolicitată a unui bun sau serviciu, 
interzisă prin articolul 5 alineatul (5) și prin 
anexa I punctul 29 din Directiva 
2005/29/CE. Absența unui răspuns din 
partea consumatorului în urma unei astfel 
de furnizări nesolicitate nu reprezintă un 
consimțământ.
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Or. de

Amendamentul 173

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 174

Propunere de directivă
Articolul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Obligația de raportare și evaluarea 

reciprocă

(1) Statele membre îi prezintă Comisiei 
până la [sfârșitul perioadei de 
transpunere], iar apoi la fiecare trei ani, 
un raport care conține următoarele 
informații:

(a) formularea obligațiilor de informare 
suplimentare pe care statele membre le 
adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (3b) și (3c);

(b) formularea dispozițiilor legale 
naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (2a);

(c) formularea dispozițiilor legale 
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naționale diferite pe care statele membre 
le adoptă sau le mențin în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (5b) și articolul 28 
alineatul (5a); 

(d) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare pe care statele membre le 
consideră abuzive în orice situație, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul 
(1a);

(e) formularea clauzelor contractuale 
suplimentare despre care statele membre 
presupun că sunt abuzive, în conformitate 
cu articolul 35 alineatul (1a);

(f) formularea hotărârilor de importanță 
majoră – alături de justificările aferente –
luate de instanțele, curțile de arbitraj sau 
autoritățile administrative competente din 
statele membre în domeniile vizate de 
prezenta directivă.

(2) În cazul informațiilor precizate la 
alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e), 
statele membre explică pentru fiecare caz 
în parte de ce dispozițiile legale naționale 
diferite sunt neapărat necesare pentru a 
proteja consumatorii în mod adecvat și să 
motiveze de ce acestea sunt proporționate 
și eficiente. Singurul criteriu pentru 
evaluarea eficienței unei dispoziții legale 
naționale diferite pentru protecția 
consumatorilor este, pe de o parte, 
practicabilitatea acesteia în mediul 
comercial și, pe de altă parte, furnizarea 
de dovezi, din punct de vedere practic și 
juridic, în procese juridice finalizate cu 
succes.

(3) Comisia se asigură că informațiile 
menționate la alineatul (1) literele (d) și 
(e) sunt ușor accesibile consumatorilor și 
comercianților, de exemplu pe un site 
internet.

(4) Comisia înaintează rapoartele 
prevăzute la alineatul (1) celorlalte state 
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membre, care în termen de șase luni de la 
primirea acestora își prezintă observațiile 
asupra fiecăruia dintre rapoarte. În 
același termen, Comisia consultă părțile 
interesate cu privire la aceste rapoarte.

Or. de

Amendamentul 175

Propunere de directivă
Articolul 46b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46b
Raportarea de către agenții de protecție a 

consumatorilor

Persoanele sau organizațiile care, în 
conformitate cu dreptul național în sensul 
articolului 38 alineatul (2), au un interes 
legitim față de protecția consumatorilor, 
informează Comisia cu privire la 
rezultatele pe care le obțin în cadrul 
evaluării aplicării prezentei directive și a 
efectelor acesteia.

Or. de

Amendamentul 176

Propunere de directivă
Articolul 46c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46c
Raportul Comisiei

Cel târziu până la [un an de la sfârșitul 
perioadei de transpunere], iar apoi la 
fiecare trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cuprinzător despre aplicarea 
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prezentei directive, ținând seama de 
avizele menționate la articolul 46a 
alineatul (4) și articolul 46b. Acolo unde 
este cazul, Comisia formulează propuneri, 
care însoțesc raportul, pentru a adapta 
prezenta directivă la evoluțiile în 
domeniu.

Or. de

Amendamentul 177

Propunere de directivă
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48
Revizuirea

eliminat

Comisia reexaminează prezenta directivă 
și prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cel târziu la [a se 
insera aceeași dată ca în articolul 46 
alineatul (1) al doilea paragraf + cinci 
ani].

Acolo unde este cazul, Comisia 
formulează propuneri pentru a adapta 
prezenta directivă la evoluția domeniului 
în cauză. Comisia poate solicita informații 
din partea statelor membre.

Or. de

Amendamentul 178
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Propunere de directivă
Anexa I – Partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

A. Informații care trebuie să însoțească 
formularul de retragere

A. Model de notificare

1. Numele, adresa geografică și adresa de 
e-mail ale comerciantului căruia trebuie 
să i se trimită formularul de retragere.

Dreptul de retragere

2. O declarație conform căreia 
consumatorul are dreptul de a se retrage 
din contract, drept pe care îl poate 
exercita trimițând formularul de retragere 
de mai jos, pe un suport durabil, 
comerciantului menționat la alineatul (1):

Aveți la dispoziție o perioadă de 
paisprezece zile calendaristice în care vă 
puteți retrage din prezentul contract fără 
a oferi motive.

(a) pentru contractele negociate în afara 
spațiilor comerciale, în termen de 
paisprezece zile de la semnarea 
formularului de comandă;

Termenul începe să curgă [la primirea 
produsului comandat] 1. La calcularea 
termenului, ziua [primirii produsului] 2 
nu se ia în considerare. În cazul în care 
ultima zi a termenului este o sărbătoare 
legală, o sâmbătă sau o duminică, 
termenul se încheie în următoarea zi 
lucrătoare.

Pentru validarea termenului de retragere 
este suficientă trimiterea declarației de 
retragere.

(b) pentru contractele de vânzare la 
distanță, în termen de paisprezece zile de 
la intrarea efectivă în posesia bunurilor a 
consumatorului sau a unei părți terțe, alta 
decât transportatorul, desemnată de 
consumator;

Vă rugăm să trimiteți declarația de 
retragere pe un suport durabil (de 
exemplu, prin poștă, sub formă de 
scrisoare) 3 către: (4). În acest scop, 
puteți folosi modelul alăturat; folosirea 
lui nu este obligatorie.

(c) pentru contractele de servicii la 
distanță: 

Efectele retragerii

în termen de paisprezece zile de la 
încheierea contractului, în cazul în care 
consumatorul nu și-a dat acordul 
prealabil expres pentru ca executarea 
contractului să înceapă înainte de 
expirarea acestui termen de paisprezece 

În cazul unei retrageri trebuie să 
returnați produsele primite în termen de 
paisprezece zile calendaristice pe 
[cheltuiala noastră] 5. Pentru dvs. 
termenul începe o dată cu trimiterea 
declarației de retragere. La calcularea 
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zile; termenului, ziua trimiterii declarației de 
retragere nu se ia în considerare. În cazul 
în care ultima zi a termenului este o 
sărbătoare legală, o sâmbătă sau o 
duminică, termenul se încheie în 
următoarea zi lucrătoare.

într-un termen care expiră în ziua în 
care începe executarea contractului, în 
cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul prealabil expres pentru ca 
executarea contractului să înceapă 
înainte de expirarea termenului de 
paisprezece zile. 

În cazul în care starea produselor 
returnate este mai proastă față de starea 
inițială, trebuie să suportați costurile 
aferente pierderii de valoare. Dies gilt 
nur, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Feststellung der Art und der 
Beschaffenheit der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit den Waren 
zurückzuführen ist. Sie können eine 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie 
die Waren nicht wie Ihr Eigentum in 
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, 
was deren Wert beeinträchtigt.

3. Pentru toate contractele de vânzare, o 
declarație prin care consumatorul este 
informat cu privire la termenele și la 
modalitățile de returnare a bunurilor 
către comerciant și la condițiile de 
rambursare în conformitate cu articolul 
16 și articolul 17 alineatul (2).

În cazul unei retrageri trebuie să vă 
rambursăm toate sumele primite din 
partea dvs. în termen de paisprezece zile 
calendaristice. Die Frist beginnt für uns 
mit dem Empfang Ihrer 
Widerrufserklärung. Bei der Berechnung 
dieser Frist wird der Tag des Empfangs 
der Widerrufserklärung nicht 
mitgerechnet. În cazul în care ultima zi a 
termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se 
încheie în următoarea zi lucrătoare.

4. Pentru contractele la distanță încheiate 
pe internet, o declarație conform căreia 
consumatorul poate completa electronic și 
poate depune formularul standard de 
retragere pe site-ul internet al 
comerciantului și conform căreia acesta 
va primi din partea comerciantului pe e-
mail fără întârziere o confirmare de 
primire a unei astfel de retrageri.

Ne rezervăm dreptul de a amâna 
rambursarea până la data [primirii 
produselor sau până la momentul primirii 
unei dovezi din partea dvs. conform căreia 
ați returnat produsele, fiind aplicată cea 
mai rapidă dintre cele două variante 
menționate] 6. 

5. O declarație conform căreia 
consumatorul poate utiliza formularul de 
retragere menționat în partea B. 

Precizări:
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(1) De la caz la caz, între paranteze va 
figura următorul text: 
(a) în cazul contractelor la distanță 
privind prestarea de servicii: „la 
încheierea contractului”;
(b) în cazul contractelor încheiate în 
afara spațiului comercial privind 
prestarea de servicii: „la primirea unui 
exemplar semnat al contractului pe un 
suport durabil (de exemplu, pe suport de 
hârtie)”.

(2) De la caz la caz, între paranteze va 
figura următorul text: 
(a) în cazul contractelor la distanță 
privind prestarea de servicii: „încheierii 
contractului”;
(b) în cazul contractelor încheiate în 
afara spațiului comercial privind 
prestarea de servicii: „ în care ați primit 
un exemplar al contractului”.

(3) În cazul contractelor la distanță se 
inserează următoarele: 
(a) în cazul în care comerciantul îi 
permite consumatorului să trimită 
declarația de retragere prin e-mail: „sau 
prin e-mail”;
(b) în cazul în care comerciantul îi 
permite consumatorului să completeze 
formularul de retragere pe un site web pe 
suport electronic: „sau pe site-ul nostru”.

(4) Se specifică: Identitatea și sediul 
comercial al comerciantului; În cazul 
contractelor la distanță se adaugă 
următoarele: adresa de e-mail și/sau de 
internet a comerciantului, pe care 
consumatorul o poate folosi pentru 
rezilierea contractului.

(5) În cazul în care prețul produsului ce 
urmează a fi returnat nu depășește 50 
EUR, între paranteze va figura următorul 
text: „pe cheltuiala dvs.”.
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(6) În cazul în care comerciantul se oferă 
să recupereze el însuși produsele de la 
consumator, între paranteze va figura 
următorul text: „recuperării produselor 
de la domiciliul dvs.”

Or. de

Amendamentul 179

Propunere de directivă
Anexa I – Partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

(prezentul formular se trimite înapoi 
completat doar dacă doriți să vă retrageți 
din contract)

Destinatar:  Destinatar: (identitatea, sediul comercial 
și, eventual, adresa de e-mail a 
comerciantului) (*)

Vă informez/ vă informăm* prin prezenta
cu privire la retragerea mea/noastră* din 
contractul referitor la vânzarea 
următoarelor bunuri*/prestarea 
următoarelor servicii*

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnații 
(**) notific/notificăm (**) rezilierea 
unilaterală a contractului. 

Comandate la data*/ primite la data* Comandate la data (***): –

Numele consumatorului (consumatorilor) Numele consumatorului/consumatorilor 
(***):

Adresa consumatorului (consumatorilor) Adresa (adresele) 
consumatorului/consumatorilor (***):
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Semnătura consumatorului
(consumatorilor) (doar în cazul în care
acest formular este notificat în scris)

Semnătura (semnăturile) consumatorului
(consumatorilor) (numai în cazul în care
prezentul formular este trimis pe suport de 
hârtie (***):

Data Data (***):

(*)   A se completa de către comerciant 
înainte de a pune formularul la dispoziția 
consumatorului

*A se elimina mențiunea inutilă, după 
caz.

(**)    a se tăia în cazul în care nu se 
aplică.

(***) A se completa de către consumator 
(consumatori) în cazul utilizării 
prezentului formular pentru rezilierea 
contractului.

Or. de

Amendamentul 180

Propunere de directivă
Anexa II – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a exclude sau de a limita 
responsabilitatea comerciantului pentru 
decesul sau prejudiciul corporal cauzat 
consumatorului în urma unui act sau a 
unei omisiuni din partea comerciantului 
respectiv;

(a) de a exclude sau de a limita 
responsabilitatea juridică a comerciantului
atunci când consumatorul își pierde viața 
sau suferă o vătămare corporală în urma 
unui act sau a unei omisiuni din partea 
comerciantului respectiv;

Or. de
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Amendamentul 181

Propunere de directivă
Anexa II – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a exclude sau de a limita 
responsabilitatea juridică a 
comerciantului atunci când obiecte ale 
consumatorului sunt deteriorate în urma 
unui act sau a unei omisiuni din partea 
comerciantului respectiv;

Or. de

Amendamentul 182

Propunere de directivă
Anexa II – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) de a prevedea pentru comerciant o 
perioadă mai scurtă de reziliere a unui 
contract cu durată nedeterminată decât 
pentru consumator;

Or. de

Amendamentul 183

Propunere de directivă
Anexa II – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a limita obligația comerciantului de 
a respecta angajamentele asumate de către 
agenții săi sau de a-și subordona 
angajamentele respectării unei condiții
speciale care depinde exclusiv de 
comerciant;

(b) de a limita obligația comerciantului de 
a respecta angajamentele asumate de către 
agenții săi sau de a-și subordona 
angajamentele respectării unei exigențe 
formale speciale ;
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Or. de

Amendamentul 184

Propunere de directivă
Anexa II – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a introduce 
acțiuni în justiție sau de a exercita orice 
altă cale de atac, în special prin solicitarea 
consumatorului să sesizeze exclusiv o curte 
de arbitraj care nu este reglementată de 
dispozițiile legale;

(c) de a exclude sau de a obstrucționa 
dreptul consumatorului de a introduce 
acțiuni în justiție sau de a exercita orice 
altă cale de atac, în special prin solicitarea
consumatorului să sesizeze exclusiv o curte 
de arbitraj care nu este reglementată de 
dispozițiile legale, prin restricționarea 
dovezilor aflate la dispoziția sa sau prin 
impunerea sarcinii probei care, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
trebuie să îi revină unei alte părți la 
contract;

Or. de

Amendamentul 185

Propunere de directivă
Anexa II – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) de a atribui competența exclusivă 
pentru toate litigiile care rezultă în cadrul 
unui contract instanței competente în 
zona în care își are sediul comerciantul, 
cu excepția situației în care consumatorul 
se află sub jurisdicția aceleiași instanțe;

Or. de



PE442.789v04-00 98/113 PR\819980RO.doc

RO

Amendamentul 186

Propunere de directivă
Anexa II – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) de a permite comerciantului să 
stabilească, la latitudinea sa, prețul 
bunurilor sau serviciilor care ar trebui 
stabilit după încheierea contractului;

Or. de

Amendamentul 187

Propunere de directivă
Anexa II – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a limita elementele de probă aflate 
la dispoziția consumatorului sau de a 
impune acestuia sarcina probei care, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
trebuie să îi revină comerciantului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 188

Propunere de directivă
Anexa II – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a acorda comerciantului dreptul să 
stabilească dacă bunurile sau serviciile 
furnizate sunt conforme cu contractul sau 
de a acorda acestuia dreptul exclusiv de a 
interpreta orice clauză din contract.

(nu privește versiunea în limba română)

Or. de
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Amendamentul 189

Propunere de directivă
Anexa II – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a permite comerciantului să 
rezilieze sau să modifice contractul ca 
urmare a introducerii monedei euro.

Or. de

Amendamentul 190

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a exclude sau de a limita drepturile 
juridice ale consumatorului față de 
comerciant sau față de o altă parte în cazul 
neexecutării totale sau parțiale sau al 
executării inadecvate de către comerciant a 
oricărora dintre obligațiile contractuale, 
inclusiv drepturile consumatorului de a 
compensa o datorie către comerciant printr-
o creanță pe care consumatorul ar putea să 
o dețină împotriva acestuia;

(a) de a exclude sau de a limita în mod 
nejustificat drepturile juridice ale 
consumatorului față de comerciant sau față 
de o altă parte în cazul neexecutării totale 
sau parțiale sau al executării inadecvate de 
către comerciant a oricărora dintre 
obligațiile contractuale, inclusiv drepturile 
consumatorului de a compensa o datorie 
către comerciant printr-o creanță pe care 
consumatorul ar putea să o dețină 
împotriva acestuia;

Or. de
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Amendamentul 191

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a permite comerciantului să rețină o 
plată efectuată de consumator în cazul în 
care acesta din urmă nu încheie sau nu 
execută contractul, fără a acorda 
consumatorului dreptul de a fi primi o 
despăgubire echivalentă aceleiași sume în 
cazul în care comerciantul nu încheie sau 
nu execută contractul;

(b) de a permite comerciantului să rețină o 
plată efectuată de consumator în cazul în 
care consumatorul nu încheie sau nu 
execută contractul, fără ca consumatorul 
să aibă dreptul de a primi o despăgubire
corespunzătoare de la comerciant în cazul 
în care comerciantul nu încheie sau nu 
execută contractul;

Or. de

Amendamentul 192

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a solicita oricărui consumator care 
nu își îndeplinește obligația să plătească 
drept despăgubire o sumă excesivă în 
raport cu prejudiciul suferit de 
comerciant;

(c) de a solicita oricărui consumator care 
nu își îndeplinește obligațiile să plătească
comerciantului drept despăgubire o sumă
disproporționat de mare ;

Or. de

Amendamentul 193

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite comerciantului să rezilieze 
contractul după bunul plac, în timp ce 
consumatorul nu beneficiază de același 

(d) de a permite comerciantului să rezilieze 
contractul după bunul plac, în timp ce 
consumatorul nu beneficiază de același 
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drept; drept și de a permite comerciantului, în 
cazul în care el este cel care reziliază 
contractul, să rețină sumele care i-au fost 
plătite pentru serviciile care nu au fost 
încă prestate de el;

Or. de

Amendamentul 194

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a permite comerciantului să 
rezilieze un contract cu durată 
nedeterminată fără un preaviz rezonabil, cu 
excepția cazurilor de încălcare gravă a 
contractului din partea consumatorului;

(e) de a autoriza comerciantul să rezilieze 
un contract cu durată nedeterminată fără un 
preaviz rezonabil, cu excepția cazurilor în 
care există motive serioase pentru acest 
lucru ;

Or. de

Amendamentul 195

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de a reînnoi automat un contract cu 
durată determinată în absența unei 
indicații contrare din partea 
consumatorului și în cazul în care acesta 
din urmă trebuie să respecte un preaviz 
lung de reziliere a contractului la sfârșitul 
fiecărei perioade de reînnoire;

(f) de a reînnoi automat un contract cu 
durată determinată în cazul în care
consumatorul nu a făcut o declarație 
contrară și data până la care 
consumatorul trebuie să își facă 
cunoscută poziția de a nu prelungi 
contractul este foarte îndepărtată în viitor 
de data la care se termină contractul ;

Or. de
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Amendamentul 196

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a permite comerciantului să 
mărească prețul convenit cu 
consumatorul în momentul încheierii 
contractului fără a acorda 
consumatorului dreptul de a rezilia
contractul;

(g) prevederea ca prețul bunurilor să fie 
stabilit în momentul livrării sau acordarea 
posibilității unui comerciant să crească 
prețul acestora fără să îi acorde 
cumpărătorului, în ambele cazuri, dreptul
corespondent de a anula contractul, în 
cazul în care prețul final este prea ridicat 
în comparație cu prețul convenit la 
încheierea contractului;

Or. de

Amendamentul 197

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) de a obliga consumatorul să își 
îndeplinească toate obligațiile, în timp ce 
comerciantul nu își respectă în totalitate
obligațiile;

(h) de a obliga consumatorul să își 
îndeplinească toate obligațiile, în timp ce 
comerciantul nu își îndeplinește obligațiile 
sale;

Or. de

Amendamentul 198

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) de a oferi comerciantului posibilitatea 
să își transfere obligațiile în temeiul 
contractului, fără acordul consumatorului;

(i) de a prevedea posibilitatea ca 
comerciantul să își poată transfera
obligațiile în temeiul contractului asupra 
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unei terțe părți fără acordul 
consumatorului, atunci când acest lucru 
ar putea reduce garanțiile pentru 
consumator;

Or. de

Amendamentul 199

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) de a limita dreptul consumatorului de 
revânzare a bunurilor limitând 
transferabilitatea oricărei garanții 
comerciale oferite de comerciant;

eliminat

Or. de

Amendamentul 200

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) de a permite comerciantului să 
modifice unilateral clauzele contractului,
inclusiv caracteristicile produsului sau 
serviciului;

(k) autorizarea vânzătorului sau 
furnizorului să modifice unilateral 
clauzele contractului, fără a avea un motiv 
întemeiat care să fie precizat în contract;

Or. de
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Amendamentul 201

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) de a permite comerciantului să 
modifice unilateral, fără a avea un motiv 
întemeiat, caracteristicile bunului sau 
serviciului care urmează să fie furnizat;

Or. de

Amendamentul 202

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) de a modifica unilateral clauzele 
contractului comunicate consumatorului 
pe un suport durabil prin clauze 
contractuale în format electronic cu 
privire la care consumatorul nu și-a dat 
acordul.

eliminat

Or. de

Amendamentul 203

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) de a încheia un acord cu caracter 
obligatoriu pentru consumator, în timp ce 
furnizarea de servicii de către comerciant 
este supusă unei condiții a cărei 
îndeplinire depinde doar de voința 
acestuia;

Or. de
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Amendamentul 204

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) de a presupune irevocabil acordul 
consumatorului cu clauze cu care acesta 
nu a putut să se familiarizeze înainte de 
încheierea contractului.

Or. de

Amendamentul 205

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Punctul 1 litera (e) nu se aplică
clauzelor prin care un furnizor de servicii 
financiare își rezervă dreptul de a rezilia în 
mod unilateral și fără preaviz un contract 
cu durată nedeterminată, cu condiția ca
furnizorul să aibă obligația de a informa de 
îndată în acest sens cealaltă parte 
contractantă sau celelalte părți 
contractante.

(2) Punctul 1 litera (e) nu împiedică 
aplicarea clauzelor prin care un furnizor de 
servicii financiare își rezervă dreptul de a 
rezilia în mod unilateral și – atunci când 
există motive întemeiate – fără preaviz un 
contract cu durată nedeterminată, cu 
condiția ca comerciantul să aibă obligația 
de a informa de îndată în acest sens 
cealaltă parte contractantă sau celelalte 
părți contractante.

Or. de
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Amendamentul 206

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 3 – introducere și litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punctul 1 litera (g) nu se aplică: (3) Punctul 1 literele (e), (g) și (ka) nu se 
aplică:

(a) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și alte 
produse sau servicii al căror preț este legat 
de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu le 
poate controla;

(a) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și alte 
bunuri sau servicii al căror preț este legat 
de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu le 
poate controla;

Or. de

Amendamentul 207

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) clauzelor de indexare a prețurilor, în 
cazurile în care acestea sunt conforme cu 
legea, cu condiția ca metoda în 
conformitate cu care variază prețurile să 
fie descrisă în mod explicit.

eliminat

(A se vedea amendamentul la anexa III alineatul (3a))

Or. de
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Amendamentul 208

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Punctul 1 litera (g) nu aduce atingere 
clauzelor de indexare a prețurilor, în 
cazurile în care acestea sunt conforme cu 
legea și modul în care variază prețurile 
este descris în mod explicit.

(A se vedea amendamentul la anexa III alineatul (3a) litera (c))

Or. de

Amendamentul 209

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 4 – introducere și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Punctul 1 litera (k) nu se aplică: (4) Punctul 1 litera (k) nu împiedică 
aplicarea clauzelor prin care 

(a) clauzelor în temeiul cărora un furnizor 
de servicii financiare își rezervă dreptul, în 
cazul în care există un motiv întemeiat, de 
a modifica fără preaviz rata dobânzii 
plătibile de către consumator sau datorate 
acestuia din urmă, sau valoarea altor taxe 
pentru servicii financiare, cu condiția ca 
furnizorul să aibă obligația de a informa 
cealaltă parte contractantă sau celelalte 
părți contractante în această privință cu 
prima ocazie și ca acestea din urmă să aibă 
libertatea de a rezilia contractul de îndată.

(a) un furnizor de servicii financiare își 
rezervă dreptul, în cazul în care există un 
motiv întemeiat, de a modifica fără preaviz 
rata dobânzii plătibile de către consumator 
sau datorate acestuia din urmă, sau 
valoarea altor taxe pentru servicii 
financiare, cu condiția ca furnizorul să aibă 
obligația de a informa cealaltă parte 
contractantă sau celelalte părți contractante 
în această privință cu prima ocazie și ca 
acestea din urmă să aibă libertatea de a 
rezilia contractul de îndată.

Or. de
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Amendamentul 210

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tranzacțiilor cu valori mobiliare 
transferabile, instrumente financiare și 
alte produse sau servicii al căror preț este 
legat de fluctuațiile cotației bursiere sau a 
indicelui bursier sau ale unei rate de pe 
piața financiară pe care comerciantul nu 
le poate controla;

eliminat

Or. de

Amendamentul 211

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contractelor pentru cumpărarea sau 
vânzarea de valută, cecuri de călătorie 
sau ordine de plată internaționale emise 
în valută.

eliminat

Or. de

Amendamentul 212

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clauzelor în temeiul cărora
comerciantul își rezervă dreptul de a 
modifica unilateral condițiile unui contract 
cu durată nedeterminată, cu condiția ca 
acesta să aibă obligația de a informa 
consumatorul cu un preaviz rezonabil și ca 

(d) comerciantul își rezervă dreptul de a 
modifica unilateral condițiile unui contract 
cu durată nedeterminată, cu condiția ca 
acesta să aibă obligația de a informa 
consumatorul cu un preaviz rezonabil și ca 
consumatorul să aibă libertatea de a rezilia 
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consumatorul să aibă libertatea de a rezilia 
contractul.

contractul.

Or. de
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei și obiectivele acesteia
Propunerea de directivă privind drepturile consumatorilor a Comisiei Europene reunește patru 
directive existente1 într-un singur instrument legislativ. Propunerea este rezultatul revizuirii 
acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor lansate în 2004 cu obiectivul de a simplifica 
și de a completa cadrul de reglementare existent privind protecția consumatorilor. Propunerea 
a fost prezentată la 8 octombrie 2008 în urma unui proces de consultare și a unei evaluări a 
impactului și prevede aplicarea principiului armonizării complete în cazul noii directive.

Obiectivul dublu al propunerii se referă la garantarea faptului că toți consumatorii din cele 27 
de state membre ale UE pot avea încredere într-un nivel înalt de protecție a consumatorilor și 
că întreprinderile de toate mărimile sunt capabile să își ofere bunurile și serviciile 
consumatorilor din cele 27 de state ale UE, fără prezența unor obstacolelor juridice inutile. În 
Rezoluția sa privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor2, 
Parlamentul European a confirmat obiectivul de consolidare a încrederii consumatorilor și de 
reducere a ezitărilor companiilor de a se implica în schimburi comerciale transfrontaliere.

Fragmentarea legislativă inhibă participarea la comerțul transfrontalier atât a consumatorilor, 
cât și a companiilor. Consumatorii se plâng adesea de faptul că nu pot beneficia în totalitate 
de piața internă (în special în cazul cumpărăturilor online), deoarece comercianții care își 
desfășoară activitatea într-un alt stat membru au de multe ori rezerve în ceea ce privește 
respectarea regulilor diferite atunci când pătrund pe o nouă piață3, precum și în ceea ce 
privește asumarea riscului de a fi dați în judecată într-un alt stat membru. Această situație s-ar 
putea deteriora și mai mult odată cu punerea în aplicare a Regulamentelor „Bruxelles I” și 
„Roma I” și a oricăror hotărâri viitoare în acest domeniu pronunțate de Curtea Europeană de 
Justiție4, care ar putea îngreuna și mai mult condițiile comerțului transfrontalier cu bunuri în 
statele membre ale UE. 

În timp ce majoritatea membrilor Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
recunosc faptul că problema fragmentării legale trebuie soluționată, poziția generală este 
aceea că metoda armonizării complete propusă de Comisia Europeană nu este, de fapt, 
fezabilă în această etapă, având în vedere natura și amploarea propunerii. În conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului European privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției 
consumatorilor și, după cum s-a specificat deja în documentul de lucru IMCO din 20095, 
                                               
1 Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, Directiva 99/44/CE 
privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, Directiva 97/7/CE privind 
protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță și Directiva 85/577/CEE privind protecția 
consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale.
2 Raport referitor la Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor, A6-
0281/2007, raportoare: Béatrice Patrie.
3 O audiere IMCO a demonstrat că întreprinderile trebuie să plătească sume excesive: 20 000 EUR/an/piață 
națională, numai pentru costurile de conformitate legală.
4 Cauza C-144/09, Alpenhof/Heller (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă la 24.4.2009, 
audiere în cadrul CEJ la 16.3.2010) și cauza C-585/08, Pammer/Reederei Karl Schlüter (cerere de pronunțare a 
unei hotărâri preliminare introdusă la  24.12.2008).
5 Document de lucru referitor la propunerea de directivă privind drepturile consumatorilor - IMCO/6/68476 
prezentat de Arlene McCarthy.
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membrii comisiei preferă concepția de armonizare completă specifică, limitată, așadar, la 
aspectele specifice ale anumitor contracte, dar păstrând un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor. 

Proiectul de raport

Pe această bază, raportorul propune un domeniu de aplicare modificat: pe lângă o serie de 
derogări sectoriale, directiva se limitează în multe cazuri la contracte încheiate în afara 
spațiilor comerciale, acoperindu-se astfel majoritatea activităților comerciale transfrontaliere. 

Ca urmare, a devenit necesară și o modificare structurală. Capitolele II și III trebuie reunite, 
așa încât pe lângă definițiile din capitolul I, informațiile destinate consumatorilor și dreptul de 
retragere din contractele la distanță și cele negociate în afara spațiilor comerciale să facă 
obiectul armonizării complete specifice în conformitate cu capitolul II. Totuși, informațiile 
destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele negociate în cadrul spațiilor 
comerciale fac obiectul armonizării minime. În cazul dispozițiilor capitolelor IV și V se 
aplică, de asemenea, principiul armonizării complete specifice. Cu toate acestea, raportorul a 
răspuns rezervelor multor deputați incluzând clauze de flexibilitate într-o serie de articole, 
care să le permită autorităților legislative naționale să mențină un eventual nivel mai înalt de 
protecție a consumatorilor.

Definițiile de la articolul 2 delimitează domeniul de aplicare al propunerii în general, precum 
și domeniul de aplicare al diferitelor sale capitole și prevederi. Conținutul definiției stabilește, 
în mare parte, dacă unui anumit contract i se vor aplica sau nu norme armonizate. Anumite 
definiții sunt inadecvate din punct de vedere juridic. Prin urmare, raportorul propune ajustări, 
care, în plus, sunt în conformitate cu definițiile proiectului de cadru comun de referință. Pe 
lângă aceasta, se introduc din nou definiția contractului mixt și cea a contractului conex. 
Pentru a atinge un grad mai ridicat de coerență între directivele actuale, ar trebui adaptată și 
definiția contractului la distanță din Directiva 2002/65/CE. Descrierea domeniului de aplicare 
de la articolul 3, care era totuși greu de înțeles, a fost abandonată. În schimb, s-a introdus la 
articolul 4 alineatul (1) principiul armonizării complete specifice, prevăzându-se obligația 
statelor membre de a comunica Comisiei dispozițiile legislative naționale care diferă. 
Clarificări privind domeniul de aplicare al principiului armonizării specifice apar la 
următoarele alineate de la articolul 4. 

Capitolul II nou are acum un domeniu de aplicare redus și se referă la informațiile destinate 
consumatorilor și la dreptul de retragere din contractele la distanță și cele negociate în afara 
spațiilor comerciale. La articolul 5 alineatul (1) trebuie introdusă obligația comerciantului de a 
informa consumatorii într-un mod clar și inteligibil, cu respectarea principiilor loialității și 
bunei-credințe. Această obligație pare să fie potrivită deoarece, pe lângă catalogul obligatoriu 
de la alineatul (1), pot fi necesare în anumite cazuri obligații specifice de informare sau 
avertizare în vederea protecției consumatorilor. În plus, raportorul propune introducerea unei 
noi obligații a comerciantului de a-și declara adresa comercială, numărul de telefon și 
numărul de fax sau adresa de e-mail, astfel încât consumatorul să poată comunica rapid și 
eficient cu comerciantul. În ceea ce privește dreptul de retragere, comerciantul trebuie să 
poată utiliza modelul de notificare și modelul de formular de retragere, propuse de raportor în 
conformitate cu anexa I părțile A și B. În privința articolului 5 trebuie subliniat și faptul că 
sarcina probei privind îndeplinirea cerințelor de informare revine comerciantului. În 
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conformitate cu articolul 10 alineatul (1), informațiile prevăzute la articolul 5 sunt furnizate în 
documentele contractuale sau pe un alt suport durabil. Cu toate acestea, se poate presupune că 
există cazuri în care cerința formală respectivă este exagerată. În aceste cazuri excepționale ar 
trebui să existe posibilitatea de a se acorda derogări. Termenul de retragere în cazul omisiunii 
informațiilor privind dreptul de retragere ar trebui prelungit la 1 an în conformitate cu 
articolul 13 alienatul (1). Alte modificări care vizează consolidarea protecției consumatorilor 
sunt prevăzute la articolele 16 și 17. Potrivit articolului 16 alineatul (1), comerciantul ar trebui 
să fie obligat să ramburseze orice sumă pe care a primit-o ca plată din partea consumatorului, 
deja în termen de paisprezece zile de la data la care primește comunicarea retragerii. În plus, 
raportorul propune la articolul 17 alineatul (1) ca consumatorul să nu suporte costurile directe 
legate de returnarea bunurilor nici în cazul în care prețul produsului ce urmează a fi returnat 
depășește 50 EUR.

Raportorul consideră că și capitolele IV și V, care au un conținut foarte apropiat de cel al 
directivelor anterioare, trebuie să facă obiectul principiului armonizării complete specifice. 
Totuși, el propune introducerea unor clauze de flexibilitate în cazul anumitor dispoziții, care 
să asigure menținerea unei flexibilități mai ridicate la nivelul statelor membre. Astfel, în ceea 
ce privește livrările în conformitate cu articolul 22, statele membre trebuie să poată prevedea 
alte opțiuni de soluționare, astfel încât de exemplu instrumentul „exécution forcée” din 
dreptul francez să poată fi păstrat. Dispoziția centrală din acest capitol este articolul 26 
privind măsurile în caz de neconformitate: raportorul propune în principiu o ierarhie a 
opțiunilor de soluționare, statele membre având în continuare posibilitatea de a alege în cazul 
în care măsurile respective sunt necesare și corespund principiilor proporționalității și 
eficienței. Această formulare permite de exemplu Regatului Unit să mențină norma sa „right 
to reject” în forma actuală. Ierarhia prevede faptul că consumatorul are dreptul întâi la 
readucerea bunurilor în starea prevăzută în contract, prin reparare sau înlocuire. În al doilea 
rând, consumatorul trebuie să poată solicita reducerea prețului în mod corespunzător sau 
anularea contractului de vânzare. În rest, raportorul propune reintroducerea anumitor 
dispoziții care restabilesc situația inițială. Printre acestea se numără articolul 26 alineatul (5a), 
care exclude anularea contractului dacă neconformitatea este minoră - pentru a preîntâmpina 
abuzurile - , și articolul 27a, care se referă la dreptul la regres. La articolul 28, care se referă la 
termene și la sarcina probei, se elimină obligația de notificare a neconformității, astfel încât 
dispoziția respectivă răspunde mai bine intereselor consumatorilor. În plus, și în acest caz 
statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a adopta sau menține dispoziții legale care să 
prevadă un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor. Această adăugire permite de 
exemplu menținerea în Franța a normei privind „vices cachés” în forma sa actuală. 

În privința domeniului de aplicare al capitolului V, raportorul propune la articolul 30 ca acest 
capitol să se aplice în cazul clauzelor contractuale care nu au fost negociate individual. În 
ceea ce privește articolul 32 ar trebui subliniat că o armonizare completă a clauzelor generale 
de la alineatul (1) nu schimbă cu nimic faptul că respectarea principiilor loialității și bunei-
credințe este evaluată în conformitate cu dreptul național. Dispoziții centrale în acest capitol 
sunt articolele 34 și 35, care trebuie citite în legătură cu anexele II, respectiv III. Raportorul 
adoptă poziția Comisiei, precizând că lista clauzelor contractuale din ambele anexe trebuie 
considerate abuzive în toate statele membre. Astfel, în anexa II sunt menționate pentru prima 
dată clauze care trebuie considerate abuzive în întreaga UE și a căror interpretare poate fi 
stabilită de CEJ în ultimă instanță. Statele membre trebuie însă să aibă posibilitatea de a 
introduce clauze contractuale suplimentare, care nu se află deja în domeniul de aplicare al 
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clauzelor de pe listă. 

La final, raportorul propune în capitolul VI o procedură pentru aprofundarea armonizării 
inițiate prin această directivă. Întâi, se prevede că statele membre au obligația de a raporta 
Comisiei și că se instituie un sistem de evaluare reciprocă, asemănător celui menționat în 
Directiva privind serviciile. Esența dispoziției o reprezintă explicarea de către statele membre 
pentru fiecare caz în parte de ce dispozițiile legale naționale diferite sunt necesare și cum 
corespund principiilor proporționalității și eficienței. Atunci când se evaluează eficiența, 
trebuie să se țină seama de impactul asupra schimburilor comerciale de pe piața internă și de 
semnificația reală pentru aplicarea drepturilor consumatorilor. În plus, ar trebui ca persoanele 
sau organizațiile care au un interes față de protecția consumatorilor să informeze Comisia cu 
privire la rezultatele pe care le obțin în cadrul evaluării aplicării prezentei directive și a 
efectelor acesteia. Pe această bază, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului 
European și Consiliului, împreună cu eventuale propuneri de modificare.


