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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 
urmărește 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 [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL 
în materie de consum)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0794),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0453/2011),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 20121,

– 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 juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 

(6) Posibilitatea de a recurge la proceduri 
simple și necostisitoare de soluționare a 
litigiilor poate stimula încrederea 
consumatorilor și a comercianților în piața 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește litigiile lor
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

digitală. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare, în 
special în ceea ce privește acele litigii  
rezultate în urma unei tranzacții 
transfrontaliere online. Prin urmare, astfel 
de litigii rămân adesea nesoluționate.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice în cazul soluționării pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale dintre 
consumatori și comercianți care rezultă din 

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

vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii online. Deși consumatorii și 
comercianții care efectuează în special 
tranzacții transfrontaliere online vor 
beneficia de pe urma unui astfel de 
mecanism de soluționare online a 
litigiilor, prezentul regulament ar trebui 
să se aplice și tranzacțiilor interne online 
pentru a permite veritabile condiții 
echitabile de concurență în domeniul 
comerțului electronic.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Definiția privind „vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii online” ar trebui să 
includă tranzacțiile online de vânzare de 
bunuri sau de prestare de servicii în cazul 
în care comerciantul sau intermediarul său 
propune, prin intermediul unui site internet 
ori prin alte mijloace electronice, bunuri 
sau servicii pe care consumatorul le 
comandă pe respectivul site internet sau 
prin alte mijloace electronice. De 
asemenea, această definiție ar trebui să 
includă cazurile în care consumatorul a 
accesat site-ul internet sau alte servicii ale 
societății informaționale prin intermediul 
unui dispozitiv electronic mobil, precum 
telefonul mobil.

(11) Definiția privind „vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii online” ar trebui să 
includă tranzacțiile online de vânzare de 
bunuri sau de prestare de servicii în cazul 
în care comerciantul sau intermediarul său 
propune, prin intermediul unui site internet 
ori prin alte mijloace electronice, bunuri 
sau servicii pe care consumatorul le 
comandă pe respectivul site internet sau 
prin alte mijloace electronice. De 
asemenea, această definiție ar trebui să 
includă cazurile în care consumatorul a 
accesat site-ul internet sau alte servicii ale 
societății informaționale prin intermediul 
unui dispozitiv electronic mobil, precum 
telefonul mobil. Serviciile care nu sunt 
furnizate prin sisteme electronice de 
prelucrare/stocare, precum serviciile 
furnizate prin telefonie vocală sau fax, 
cum ar fi consultarea unui medic sau a 
unui avocat prin telefon sau fax sau 
comercializarea directă prin telefon sau 
fax, nu ar trebui considerate drept servicii 
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furnizate prin mijloace electronice. 

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Prezentul regulament vizează crearea 
unei platforme de soluționare online a 
litigiilor („SOL”) la nivel european. 
Platforma SOL ar trebui să ia forma unui 
site internet interactiv, care să ofere un 
punct de intrare unic pentru consumatorii și 
comercianții care doresc o soluționare pe 
cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din 
tranzacții comerciale electronice. 
Platforma ar trebui să fie instituită pe 
portalul „Europa ta”, un punct de intrare 
unic existent, atât pentru consumatorii cât 
și pentru comercianții aflați în căutare de 
asistență sau informații.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Platforma SOL ar trebui să le 
permită consumatorilor și comercianților 
să depună reclamații prin completarea 
unui formular electronic de reclamație 
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disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii și să transmită reclamațiile pe 
cale electronică unei entități de 
soluționare alternativă a litigiilor („SAL”) 
competente pentru tratarea litigiului în 
cauză. Platforma SOL ar trebui să fie 
interfuncțională cu platformele naționale 
SOL existente. Formularul de reclamație 
ar trebui să conțină doar informațiile 
necesare pentru stabilirea entităților de 
soluționare alternativă a litigiilor (SAL). 
Platforma ar trebui să le ofere entităților 
SAL și părților posibilitatea de a efectua 
procedura de soluționare a litigiilor prin 
intermediul platformei SOL.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Stabilirea unor legături electronice 
între toate entitățile SAL notificate 
Comisiei în conformitate cu articolul 17 
alineatul (2) din Directiva …./…/UE 
[(Directiva privind SAL în materie de 
consum) Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul de referință] și 
platforma europeană SOL ar trebui să 
permită o acoperire completă în ceea ce 
privește căile de recurs online pe cale 
extrajudiciară pentru litigiile 
transfrontaliere care rezultă din vânzarea 
de bunuri sau din prestarea de servicii 
online.

(16) Stabilirea unor legături electronice 
între toate entitățile SAL notificate 
Comisiei în conformitate cu articolul 17 
alineatul (2) din Directiva …./…/UE 
[(Directiva privind SAL în materie de 
consum) Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul de referință] și 
platforma SOL ar trebui să permită o 
acoperire completă în ceea ce privește căile 
de recurs online pe cale extrajudiciară 
pentru litigiile care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii online.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament nu împiedică 
funcționarea niciunei entități de soluționare 
online a litigiilor care își desfășoară 
activitatea în cadrul Uniunii. El nu ar trebui 
să împiedice entitățile SAL să trateze litigii 
transfrontaliere online care le-au fost 
prezentate prin alte mijloace decât 
platforma SOL.

(17) Prezentul regulament nu împiedică 
funcționarea niciunei entități de soluționare 
online a litigiilor care își desfășoară 
activitatea în cadrul Uniunii. El nu ar trebui 
să împiedice entitățile SAL să trateze litigii 
online care le-au fost prezentate prin alte 
mijloace decât platforma SOL.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Dreptul la o cale de atac eficientă și la 
un proces echitabil sunt drepturi 
fundamentale garantate prin articolul 47 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Procedurile de 
soluționare online a litigiilor nu pot fi 

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

ca obiectiv și nu pot fi concepute pentru a 
înlocui procedurile judiciare și nici nu ar 
trebui să-i priveze pe consumatori sau pe 
comercianți de dreptul lor de a solicita 
despăgubiri în fața instanțelor 
judecătorești. Prin urmare, nicio dispoziție 
din prezentul regulament nu ar trebui să 
împiedice părțile să își exercite dreptul de 
acces la sistemul judiciar.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea 
ce privește funcționarea platformei SOL, 
modalitățile de transmitere a reclamațiilor 
și cooperarea în cadrul rețelei de 
moderatori SOL. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Procedura de 
consultare ar trebui utilizată pentru 
adoptarea actelor de punere în aplicare 
referitoare la formularul electronic de 
reclamație, având în vedere caracterul 
său pur tehnic. Procedura de examinare 
ar trebui utilizată pentru adoptarea 
regulilor referitoare la modalitățile de 
cooperare între membrii rețelei de 
moderatori pentru soluționarea online a 
litigiilor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament – și anume de a înființa o 
platformă europeană de soluționare online 
a litigiilor transfrontaliere online 
reglementată de reguli comune – nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii și, în consecință, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

(25) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament – și anume de a înființa o 
platformă europeană de soluționare online 
a litigiilor transfrontaliere și interne online 
reglementată de reguli comune – nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii și, în consecință, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere și interne online între 
consumatori și comercianți, prin intervenția 
unei entități de soluționare alternativă a 
litigiilor în conformitate cu Directiva …* 
și presupune utilizarea unei platforme 
europene de soluționare online a litigiilor
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alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] și presupune 
utilizarea unei platforme europene de 
soluționare online a litigiilor.

_____________
* JO: a se introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum).

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „comerciant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, care acționează, 
inclusiv prin intermediul unei alte persoane 
care acționează în numele sau în contul ei, 
în scopuri ce țin de activitatea sa 
comercială, de afaceri, meșteșugărească 
sau profesională;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera d – al doilea paragraf – a doua liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– serviciile cu un conținut material, chiar 
dacă sunt prestate prin intermediul unor 
dispozitive electronice, precum 

– serviciile prestate prin intermediul unor 
dispozitive electronice, precum 
distribuitoarele automate de numerar sau 
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distribuitoarele automate de numerar sau 
pentru bilete (bilete de bancă, bilete de 
tren), accesul la rețelele rutiere, parcări, în 
cazul cărora se plătește pentru utilizare, 
chiar dacă există dispozitive electronice la 
intrare sau la ieșire care controlează 
accesul și/sau asigură corectitudinea 
plăților;

pentru bilete (bilete de bancă, bilete de 
tren), accesul la rețelele rutiere, parcări, în 
cazul cărora se plătește pentru utilizare, 
chiar dacă există dispozitive electronice la 
intrare sau la ieșire care controlează 
accesul și/sau asigură corectitudinea 
plăților;

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera d – al doilea paragraf – a treia liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– serviciile care nu sunt furnizate prin 
sisteme electronice de prelucrare/stocare, 
precum serviciile de telefonie vocală, 
serviciile de telefax sau de telex, serviciile 
furnizate prin telefonie vocală sau fax;
consultarea unui medic prin telefon sau
telefax; consultarea unui avocat prin 
telefon sau telefax; comercializarea 
directă prin telefon sau telefax;

– serviciile care nu sunt furnizate prin 
sisteme electronice de prelucrare/stocare, 
precum serviciile de telefonie vocală, 
serviciile de telefax sau de telex, serviciile 
furnizate prin telefonie vocală sau telefax;

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „vânzare de bunuri sau prestare de 
servicii interne online” înseamnă 
vânzarea de bunuri sau prestarea de 
servicii online în cazul în care 
consumatorul, în momentul în care 
comandă astfel de bunuri sau servicii, își 
are reședința în statul membru în care 
este stabilit comerciantul;
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Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera g – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) „procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor” (denumită în continuare 
„procedură SAL”) înseamnă o procedură 
de soluționare a unui litigiu pe cale 
extrajudiciară, prin intervenția unei entități 
de soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție ori reunește părțile cu 
scopul de a facilita o soluție amiabilă  
conform articolului 2 din Directiva …* , 
comunicată Comisiei în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (2) al respectivei 
directive;
_____________
* JO: Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum).

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera g – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedurile supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, procedurile 

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

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul  1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia instituie o platformă europeană 
de soluționare online a litigiilor (denumită 
în continuare „platforma SOL”) pe portalul 
său intitulat „Europa ta”.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a permite părților și entității SAL să 
efectueze online procedura de soluționare a 
litigiilor;

(d) de a permite părților și entității SAL să 
efectueze online și în mod gratuit
procedura de soluționare a litigiilor prin 
intermediul unui instrument electronic de 
gestionare a cauzelor; 

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a furniza un formular electronic cu 
ajutorul căruia entitățile SAL să transmită 
informațiile menționate la articolul 9 litera 
(c);

(e) de a furniza un formular electronic cu 
ajutorul căruia entitățile SAL să transmită 
informațiile menționate la articolul 9;

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul  4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care au fost notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …/…/UE [Oficiul pentru 
Publicații va introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)] și care, în 
conformitate cu elementele necesare pentru 
a stabili competența lor, astfel cum au fost 
notificate în conformitate cu articolul 16 
alineatul (1) litera (g) din Directiva
…./…/UE [Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)], sunt 
considerate competente pentru a soluționa 
litigiile incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, pe baza 
informațiilor cuprinse în formularul 
electronic de reclamație menționat la 
alineatul (3) litera (a), sunt înregistrate
electronic pe platforma SOL.

(4) Entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care au fost notificate Comisiei în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva …* și care, în conformitate 
cu elementele necesare pentru a stabili 
competența lor, astfel cum au fost 
notificate în conformitate cu articolul 16 
alineatul (1) litera (g) din acea directivă, 
sunt considerate competente pentru a 
soluționa litigiile incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, pe baza 
informațiilor cuprinse în formularul 
electronic de reclamație menționat la 
alineatul (3) litera (a), se înregistrează
electronic pe platforma SOL.  
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_____________
* JO: Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum).

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul  6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, măsuri
privind modalitățile de exercitare a 
funcțiilor prevăzute la alineatul (3). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3).

(6) Comisia adoptă actele delegate în 
conformitate cu articolul 16 privind 
modalitățile de exercitare a funcțiilor 
prevăzute la alineatul (3). 

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețea de moderatori pentru soluționarea 
online a litigiilor

Rețea de consilieri pentru protecția 
consumatorilor

Or. en
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Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul  1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia desemnează un punct de 
contact SOL în fiecare stat membru.
Responsabilitatea pentru punctele de 
contact SOL se încredințează centrelor  
din cadrul rețelei Centrelor europene 
pentru consumatori. Fiecare punct de 
contact SOL cuprinde cel puțin doi 
consilieri pentru protecția consumatorilor
(denumiți în continuare „consilieri pentru 
protecția consumatorilor”).

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea comunicării între părți și (a) comunicarea de informații cu privire 
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entitatea SAL competentă, dacă este 
necesar;

la funcționarea platformei SOL, 
incluzând, după caz, sprijinul acordat 
părții reclamante în utilizarea 
formularului electronic de reclamație;

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) după caz, contactarea entității SAL 
competente și comunicarea tuturor 
informațiilor și traducerilor pertinente 
părților;

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) în cazul în care nu poate fi identificată 
nicio entitate SAL competentă, acordarea 
de sprijin părților în vederea găsirii unei 
soluții amiabile; 

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informarea părților cu privire la (d) informarea consumatorilor cu privire la
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avantajele și la dezavantajele procedurilor 
aplicate de entitățile SAL propuse.

alte căi de recurs în cazul în care un 
litigiu nu poate fi soluționat prin 
intermediul platformei SOL, de exemplu 
atunci când comerciantul refuză să 
recurgă la SAL;

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) informarea părților cu privire la 
avantajele și la dezavantajele procedurilor 
aplicate de entitățile SAL propuse.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul  3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește o rețea de 
moderatori pentru soluționarea online a 
litigiilor (denumită în continuare „rețea de 

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

protecția consumatorilor ”) care permite 
cooperarea între consilierii pentru 
protecția consumatorilor și contribuie la 
îndeplinirea funcțiilor prevăzute la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul  4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul  5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia adoptă actele delegate în 
conformitate cu articolul 16 privind 
normele referitoare la modalitățile de 
cooperare dintre consilierii pentru 
protecția consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul  2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile transmise de partea 
reclamantă sunt suficiente pentru a 
determina entitatea SAL competentă. 
Aceste informații se înscriu în formularul 
electronic de reclamație, al cărui model 
este descris în anexă.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul  3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Platforma SOL le oferă părților 
informații referitoare la entitatea sau la 
entitățile SAL identificate de platforma 
SOL ca fiind competente; în cazul în care 
sunt disponibile mai multe opțiuni, 
moderatorii SOL din statele membre în 
cauză le furnizează părților detalii privind 
diferitele entități astfel identificate și le 
informează cu privire la avantajele și la 
dezavantajele procedurilor aplicate de 
fiecare dintre aceste entități, pentru a le 
permite părților să aleagă în cunoștință de 
cauză.

(3) Platforma SOL le oferă părților 
informații referitoare la entitatea sau la 
entitățile SAL identificate de platforma 
SOL ca fiind competente; în cazul în care 
sunt disponibile mai multe opțiuni, 
consilierii pentru protecția 
consumatorilor din statele membre în 
cauză le furnizează părților detalii privind 
diferitele entități astfel identificate și le 
informează cu privire la avantajele și la 
dezavantajele procedurilor aplicate de 
fiecare dintre aceste entități, pentru a le 
permite părților să aleagă în cunoștință de 
cauză.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul  5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia stabilește caracteristicile 
formularului electronic de reclamație prin 
intermediul actelor de punere în aplicare.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 15 
alineatul (2).

(5) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 pentru a 
stabili caracteristicile tehnice ale
formularului electronic de reclamație. 

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul  1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O reclamație prezentată în cadrul 
platformei SOL este tratată dacă toate 
câmpurile necesare ale formularului de 
reclamație sunt completate integral. În 
cazul în care formularul de reclamație nu 
a fost completat integral, un consilier  
pentru protecția consumatorilor 
competent din statul membru pe care 
partea reclamantă l-a declarat ca statul 
său de reședință, contactează partea 
reclamantă și îi oferă sprijin în 
completarea integrală a acestui formular.
Orice formular de reclamație care nu a 
fost completat integral în termen de șapte 
zile lucrătoare de la data la care a fost 
prezentată reclamația nu este tratat mai 
departe.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reclamația;

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) informații privind necesitatea ca 
părțile să convină asupra uneia din 
entitățile SAL identificate căreia să i se 
transmită reclamația, prin alegerea 
entității SAL în fața căreia acestea convin 
să înceapă procedura de soluționare a 
litigiului;

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numele și coordonatele punctului de 
contact SOL din locul de reședință al 
consumatorului și din locul de stabilire al 
comerciantului, precum și o scurtă 
descriere a funcțiilor menționate la 
articolul 6 alineatul (2) literele (a), (b) 
și (d);

(d) faptul că reclamația nu este tratată 
mai departe dacă părțile nu reușesc să 
ajungă la un acord cu privire la o entitate 
SAL competentă în termen de șapte zile 
lucrătoare de la data la care a fost primită 
invitația din partea platformei SOL, sau 
dacă nu este identificată nicio entitate 
SAL competentă;

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) numele și coordonatele punctului de 
contact SOL din locul de reședință al
consumatorului și din locul de stabilire al 
comerciantului, precum și o scurtă 
descriere a funcțiilor menționate la
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articolul 6 alineatul (2) literele (a), (b), (d) 
și (f).

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) o invitație adresată consumatorului 
pentru a selecta, în termen de șapte zile 
lucrătoare de la data la care a fost primită 
invitația din partea platformei SOL, una 
sau mai multe entități SAL de pe lista 
furnizată în conformitate cu litera (b) din 
alineatul (2) precizându-i-se că nu are 
obligația de a face o astfel de alegere și 
oferindu-i-se informații cu privire la alte 
posibilități de căi de recurs, inclusiv la 
posibilitatea, în primul rând, de a 
contacta comerciantul;   

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) o invitație adresată comerciantului 
pentru a selecta, în termen de șapte zile 
lucrătoare de la data la care a fost primită 
invitația din partea platformei SOL, una 
sau mai multe entități SAL de pe lista 
furnizată în conformitate cu litera (b) din 
alineatul (2), în cazul în care niciuna din 
aceste entități nu corespunde entității la 
care comerciantul s-a angajat să recurgă în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
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SAL în materie de consum)], platforma 
transmite automat reclamația respectivei 
entități SAL.

din Directiva … * și oferindu-i-se 
informații cu privire la alte posibilități de 
căi de recurs, inclusiv la posibilitatea, în 
primul rând, de a contacta comerciantul;   
_____________
* JO: Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum).

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) regulamentul lor de procedură sau, 
după caz, un link electronic către acesta;

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul  4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care părțile nu transmit, în 
termen de șapte zile lucrătoare de la data 
la care a fost primită invitația din partea 
platformei SOL, un răspuns platformei 
SOL sau nu convin asupra unei entități 
SAL competente, reclamația nu mai este 
tratată Reclamantul este contactat de un
consilier  pentru protecția consumatorilor 
și informat cu privire la alte căi de recurs.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul  5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În cazul în care alegerea 
consumatorului corespunde unei entități 
SAL la care comerciantul s-a angajat să 
recurgă în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din Directiva …* sau în cazul 
în care părțile aleg aceeași entitate SAL în 
răspunsurile lor, platforma SOL transmite 
automat și fără întârziere reclamația 
respectivei entități SAL

_____________
* JO: Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum).

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul  6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



PR\899153RO.doc 31/48 PE487.752v01-00

RO

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 90 de zile de la data 
la care entitatea SAL a primit reclamația. 
În cazul unor litigii complexe, entitatea 
SAL poate prelungi acest termen;

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) transmit fără întârziere următoarele
informații platformei SOL:

Or. en
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Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) data de primire a reclamației și 
obiectul litigiului;

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera b – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) orice solicitare privind informații sau 
traduceri suplimentare referitoare la 
documente pertinente care sunt necesare 
din partea părților;

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera b – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) data încheierii procedurii de 
soluționare a litigiului și rezultatul 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 9 – primul paragraf – litera c – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) transmit fără întârziere următoarele 
informații platformei SOL:

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Platforma SOL transmite fără 
întârziere toate informațiile relevante 
menționate la paragraful 1 litera (b) 
părților aflate în litigiu și entității SAL 
competente.

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Dacă limba procedurii de soluționare 
a litigiului este aceeași cu cea a părții 
reclamante, entitatea SAL poate decide să 
nu desfășoare respectiva procedură prin 
intermediul platformei SOL. În acest caz, 
articolul 9 paragraful 1a nu se aplică.

Or. en
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Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ia măsurile necesare pentru a crea 
și a întreține o bază de date electronică, în 
care va stoca informațiile prelucrate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și 
cu articolul 9 litera (c).

Comisia ia măsurile necesare pentru a crea 
și a întreține o bază de date electronică, în 
care stochează informațiile prelucrate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și 
cu articolul 9 paragraful 1 litera (b).

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are acces la informațiile 
prelucrate în conformitate cu articolul 9 
pentru a asigura monitorizarea utilizării și a 

(2) Comisia are acces la informațiile 
prelucrate în conformitate cu articolul 9 
pentru a asigura monitorizarea utilizării și a 
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funcționării platformei SOL și pentru a 
redacta rapoartele menționate la articolul 
17. Ea prelucrează datele cu caracter 
personal ale utilizatorilor platformei în 
măsura în care acest lucru este necesar 
pentru funcționarea și întreținerea 
platformei, inclusiv pentru a asigura 
monitorizarea utilizării platformei de 
entitățile SAL și de moderatorii SOL.

funcționării platformei SOL și pentru a 
redacta rapoartele menționate la articolul 
17. Ea prelucrează datele cu caracter 
personal ale utilizatorilor platformei în 
măsura în care acest lucru este necesar 
pentru funcționarea și întreținerea 
platformei, inclusiv pentru a asigura 
monitorizarea utilizării platformei de 
entitățile SAL și de consilierii pentru 
protecția consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Datele cu caracter personal legate de un 
litigiu sunt păstrate în baza de date 
menționată la alineatul (1) doar pe perioada 
necesară pentru îndeplinirea obiectivelor 
pentru care au fost colectate și pentru a le 
permite persoanelor vizate să aibă acces la 
datele lor personale în vederea exercitării 
drepturilor lor. Ele sunt șterse în mod 
automat, cel târziu la 6 luni de la data 
încheierii litigiului transmis platformei 
SOL în conformitate cu articolul 9 litera (c) 
punctul (iii). Perioada de păstrare 
menționată anterior se aplică, de asemenea, 
datelor cu caracter personal păstrate în 
dosarele naționale de entitatea SAL sau de 
moderatorul SOL care a tratat litigiul în 
cauză, cu excepția cazului în care 
regulamentul de procedură aplicat de 
entitatea SAL sau orice dispoziție specifică 
din legislația națională prevede o perioadă 
de păstrare mai îndelungată.

(3) Datele cu caracter personal legate de un 
litigiu sunt păstrate în baza de date 
menționată la alineatul (1) doar pe perioada
necesară pentru îndeplinirea obiectivelor 
pentru care au fost colectate și pentru a le 
permite persoanelor vizate să aibă acces la 
datele lor personale în vederea exercitării 
drepturilor lor. Ele sunt șterse în mod 
automat, cel târziu la 6 luni de la data
încheierii litigiului transmis platformei 
SOL în conformitate cu articolul 9 litera (c) 
punctul (iii). Perioada de păstrare 
menționată anterior se aplică, de asemenea, 
datelor cu caracter personal păstrate în 
dosarele naționale de entitatea SAL sau de 
consilierii pentru protecția 
consumatorilor care au tratat litigiul în 
cauză, cu excepția cazului în care 
regulamentul de procedură aplicat de 
entitatea SAL sau orice dispoziție specifică 
din legislația națională prevede o perioadă 
de păstrare mai îndelungată.

Or. en
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Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare moderator SOL și fiecare 
entitate SAL este considerată responsabilă
de prelucrarea datelor, în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Directiva 
95/46/CE, în ceea ce privește propriile 
activități de prelucrare a datelor realizate în 
temeiul prezentului regulament și este 
însărcinată să se asigure că aceste 
activități sunt conforme cu normele de 
protecție a datelor prevăzute în legislația 
națională adoptată în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În ceea ce privește 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
prezentul regulament și prelucrarea datelor 
cu caracter personal pe care acesta le 
implică, Comisia este considerată 
responsabilă de prelucrarea datelor în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(4) Fiecare consilier pentru protecția 
consumatorilor și fiecare entitate SAL 
sunt considerați responsabili de 
prelucrarea datelor, în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Directiva 
95/46/CE, în ceea ce privește propriile 
activități de prelucrare a datelor realizate în 
temeiul prezentului regulament și sunt 
însărcinați să se asigure că aceste activități 
sunt conforme cu normele de protecție a 
datelor prevăzute în legislația națională 
adoptată în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. În ceea ce privește obligațiile 
care îi revin în conformitate cu prezentul 
regulament și prelucrarea datelor cu 
caracter personal pe care acesta le implică, 
Comisia este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ia măsurile tehnice și 
organizaționale adecvate pentru a asigura 
securitatea informațiilor prelucrate în 
temeiul prezentului regulament, inclusiv un 
control adecvat al accesului la date, un plan 
de securitate și o gestionare a incidentelor 
de securitate, în conformitate cu articolul 
22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(2) Comisia ia măsurile tehnice și 
organizaționale adecvate pentru a asigura 
securitatea informațiilor prelucrate în 
temeiul prezentului regulament, inclusiv un 
control adecvat al accesului la date, un plan 
de securitate, o evaluare a impactului 
asupra vieții private și o gestionare a 
incidentelor de securitate, în conformitate 
cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Informațiile oferite consumatorilor 
în conformitate cu acest articol se 
grupează în același loc ca și site-urile 
comercianților pentru a le permite celor 
dintâi să aibă o vedere de ansamblu 
asupra drepturilor lor în acest sens.

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte de punere în aplicare eliminat
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul 
în care avizul comitetului trebuie obținut 
prin procedură scrisă, această procedură 
se încheie fără rezultat dacă, înainte de 
expirarea termenului de trimitere a 
avizului, acest lucru este hotărât de 
președintele comitetului sau solicitat de o 
majoritate simplă a membrilor 
comitetului.

Or. en
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Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 7 alineatul (4) este acordată
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
începând cu [Oficiul pentru Publicații va 
introduce aceeași dată ca la articolul 18 
alineatul (1) data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 alineatul (6), articolul 6 
alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (4) 
se conferă Comisiei pentru o durată 
nedeterminată de la... * .

_____________
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată. Ea nu aduce atingere 
validității actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 alineatul (6), articolul 6 
alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (4) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează publicării acesteia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt
deja în vigoare.
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Or. en

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexă – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații care trebuie completate pe 
formularul electronic de reclamație

Model de formular electronic de 
reclamație

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexă – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Calitatea de consumator sau de 
comerciant a părții reclamante;

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexă – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Calitatea de consumator sau de 
comerciant a părții reclamante;

(2) Numele, adresa de e-mail și adresa 
geografică a consumatorului;

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Anexă – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Numele, adresa, adresa de e-mail, 
adresa geografică și site-ul internet al 
comerciantului;

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Anexă – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Calitatea de consumator sau de 
comerciant a părții reclamate;

(4) Tipul de bunuri sau de servicii a căror 
vânzare sau prestare fac obiectul 
reclamației*;
(*) a se alege dintr-o listă derulantă;

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexă – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Tipul de bunuri sau de servicii a căror 
vânzare sau prestare face obiectul 
reclamației;

(5) Limba consumatorului**

(**) posibilitatea de a alege mai mult de o 
limbă dintr-o listă derulantă

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexă – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Motivele reclamației; (6) Metoda de comunicare prin care s-au 
oferit bunurile sau serviciile și metoda de 
comunicare prin care s-a făcut 
comanda*;

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexă – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Locul de reședință al consumatorului 
în momentul comandării bunurilor sau a 
serviciilor;

(7) Locul în care este situată sucursala, 
agenția sau orice altă unitate, dacă oferta 
comerciantului ori bunurile sau serviciile 
livrate sau care se presupun a fi livrate 
rezultă din activitatea desfășurată de o 
sucursală, de o agenție sau de orice altă 
unitate;

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexă – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Metodele de comunicare utilizate 
pentru oferta bunurilor sau a serviciilor și 
pentru comandă;

(8) Limba contractului sau, dacă aceasta 
nu este cunoscută, limba utilizată pe site;

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Anexă – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Locul în care este situată sucursala, 
agenția sau orice altă unitate, dacă oferta 
comerciantului ori bunurile sau serviciile 
livrate sau care urmează a fi livrate 
rezultă din activitatea desfășurată de o 
sucursală, de o agenție sau de orice altă 
unitate;

(9) Entitățile SAL la care comerciantul s-
a angajat să recurgă [dacă sunt 
cunoscute];

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexă – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limba contractului; (10) Motivele pe care este întemeiată 
reclamația [Descrierea reclamației, până 
la 1 000 de cuvinte.];

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexă – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Entitățile SAL la care comerciantul 
s-a angajat să recurgă în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) din Directiva 
…./…/UE [Oficiul pentru Publicații va 
introduce numărul Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum și de modificare a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva SAL în 
materie de consum)], dacă sunt 
cunoscute.

(11) Anexe

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de propunere a Comisiei este menit să instituie o platformă europeană de soluționare 
online a litigiilor („platforma SOL”). Aceasta va fi un site interactiv care va oferi 
consumatorilor și comercianților un punct de intrare unic pentru procedurile de soluționare a 
anumitor litigii pe cale extrajudiciară – litigii contractuale care apar în urma comercializării de 
bunuri și furnizării de servicii online de către un comerciant stabilit într-un stat membru unui 
consumator rezident al unui alt stat membru. Platforma va fi gratuită și disponibilă în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Propunerea trebuie analizată împreună cu proiectul de Propunere de directivă privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum („Directiva SAL”). Această 
propunere de directivă are drept scop îmbunătățirea posibilităților de despăgubire a 
consumatorilor, garantând că toate reclamațiile acestora pot fi prezentate unei entități SAL (de 
exemplu, un mediator, un conciliator, un ombudsman sau o cameră de recurs) pentru 
soluționarea litigiilor pe cale extrajudiciară. 

Platforma SOL va putea identifica o entitate SAL competentă care să intre în domeniul de 
aplicare al Directivei SAL și va putea comunica părților informațiile de bază cu privire la 
respectiva entitate [taxe, limbă (i) ale procedurii, natura obligatorie/facultativă a rezultatului 
procedurii etc.]. La încheierea unui acord între părți cu privire la entitatea SAL care va trata 
reclamația, platforma va transmite în mod automat reclamația entității SAL, care va încerca să 
rezolve litigiul în 30 de zile, prin aplicarea propriului regulament intern. Acordul 
comerciantului de utilizare a SAL va fi de la sine înțeles dacă, potrivit prevederilor privind 
informarea consumatorilor din Directiva SAL, acesta s-a angajat să recurgă la entitatea SAL 
vizată pe site-ul său. 
Platforma va permite părților și entității SAL să desfășoare online procedura de soluționare a 
litigiilor. Se va crea o „rețea de moderatori SOL” pentru a contribui la soluționarea litigiilor 
care vor fi transmise prin intermediul platformei SAL.

Domeniul de aplicare al regulamentului

Raportoarea sprijină principiul de bază privind punerea la dispoziție a unor sisteme SAL 
voluntare în orice sector economic pentru a facilita posibilitățile de despăgubire oferite 
consumatorilor. 

Raportoarea salută faptul că propunerea de regulament se aplică reclamațiilor depuse nu 
numai de consumatori, ci și de comercianți. Deși raportoarea este de acord că, în termeni pur 
statistici, cele mai multe reclamații vor fi depuse de consumatori, este important ca 
instrumentul să fie disponibil și pentru reclamațiile comercianților, spre exemplu, în caz de 
neplată sau refuz de primire a bunurilor. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât 
sistemul SAL prevăzut în propunerea de directivă este voluntar și, prin urmare, este esențial 
ca legislația să ofere stimulente comercianților pentru ca aceștia să se angajeze să recurgă la 
SAL.

Cu toate acestea, raportoarea regretă că propunerea de regulament se aplică numai litigiilor 
care apar în urma comercializării de bunuri și furnizării de servicii online la nivel 
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transfrontalier, de către un comerciant stabilit într-un stat membru unui consumator rezident al 
unui alt stat membru. 
Raportoarea îi încurajează pe deputați să găsească o soluție mai ambițioasă decât cea 
prezentată în propunerea de regulament și propune ca domeniul său de aplicare să fie extins, 
astfel încât să includă litigiile online interne pentru că este dificil pentru consumatori să își 
dea seama dacă achiziționează bunuri sau servicii la nivel transfrontalier atunci când 
efectuează tranzacții online.
În plus, întrucât economia online este dominată de așa-numitul efect de rețea (mai precis, cu 
cât un instrument de genul Google sau Facebook este mai utilizat, cu atât utilizatorii sunt mai 
avantajați),un număr cât mai mare de litigii introduse de utilizatori pe platforma SOL va 
stimula entitățile SAL și comercianții să coopereze cu aceasta, generând astfel „un cerc 
vicios”, care îi va avantaja pe consumatori, promovând astfel comerțul electronic și 
contribuind la îmbunătățirea funcționării pieței interne cu amănuntul. În timp ce costurile fixe 
de creare a platformei vor rămâne aceleași indiferent de domeniul de aplicare, acest „avantaj 
oferit de rețea” va fi obținut fără o creștere importantă a costului total de operare a platformei 
extinse.  

Rolul moderatorilor

Raportoarea constată că rolul rețelei de moderatori SOL (pe care raportoarea intenționează să-
i redenumească „consilieri pentru protecția consumatorilor”) este destul de limitat în 
propunerea de regulament. Se prevede ca acești consilieri SOL pentru protecția 
consumatorilor să intervină numai în ultimă instanță pentru a-i informa pe consumatori cu 
privire la alte căi de recurs atunci când litigiul nu poate fi soluționat cu ajutorul platformei. De 
asemenea, la cerere, ei vor facilita comunicarea dintre părți și entitatea SAL competentă. În 
plus, vor elabora un raport anual de activitate cu privire la funcționarea platformei.

Acest fapt este o consecință directă a contradicției inerente din propunerea de regulament – și 
anume, că platforma va fi un instrument de TI operat de Comisia Europeană din Bruxelles, în 
timp ce moderatorii vor fi stabiliți în statele membre. 

Raportoarea solicită o extindere a rolului consilierilor pentru protecția consumatorilor, astfel 
încât să poată fi contactați de reclamanți în orice moment pe parcursul procesului de 
soluționarea a reclamației lor. Ei ar trebui să fie implicați îndeaproape în operarea platformei 
și disponibili pentru a-i „ține de mână” pe consumatori din momentul în care aceștia 
completează formularul de reclamație. Consilierii pentru protecția consumatorilor vor ajuta 
părțile să aleagă o entitate SAL atunci când platforma SOL identifică mai multe entități. Ei 
pot contribui, de asemenea, la rezolvarea problemelor legate de limbă și traducere, dacă 
litigiul este de natură transfrontalieră. Pe lângă ajutorul oferit reclamanților în utilizarea 
platformei SOL, consilierii pentru protecția consumatorilor ar trebui să le ofere acestora din 
urmă informații generale cu privire la drepturile lor și să sugereze alte căi de acțiune, cum ar 
fi contactarea comerciantului, inițierea procedurilor judiciare etc. În cazul în care nu poate fi 
identificată nicio entitate SAL competentă pentru soluționarea litigiului, consilierii pentru 
protecția consumatorilor vor fi, de asemenea, ajutorul „de ultimă instanță” pentru găsirea unui 
soluții amiabile între părți. 

Rolul Centrelor europene pentru consumatori
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Propunerea de regulament prevede că statele membre pot conferi Rețelei de centre europene 
pentru consumatori, asociațiilor pentru consumatori sau oricărui alt organism 
responsabilitatea de a îndeplini sarcinile ce revin moderatorilor. Raportoare ar dori să atragă 
atenția asupra faptului că Centrele europene pentru consumatori sunt menționate în Decizia 
1926/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de acțiune 
comunitară în domeniul politicii de protecție a consumatorului (2007-2013) și că oferă deja 
informații și asistență consumatorilor pentru a-și exercita drepturile și a obține acces la un 
mijloc adecvat de soluționare a litigiilor.

Din acest motiv, este potrivit să se modifice propunerea de regulament astfel încât să prevadă 
apartenența consilierilor pentru protecția consumatorilor la Centrele europene pentru 
consumatori. Această consolidare a rolului Centrelor europene pentru consumatori va fi un 
pas important în crearea unui ghișeu unic pentru toate întrebările cetățenilor UE. Pentru a 
realiza acest obiectiv, raportoarea propune ca platforma SOL să fie găzduită de portalul 
Comisiei Europene „Europa ta”, care oferă consiliere și ajutor practic cu privire la drepturile 
cetățenilor UE. 

Termene

Raportoarea ar dori să reamintească vechiul principiu potrivit căruia „justiția întârziată 
echivalează cu negarea ei” și constată că prevederile privind procesarea și transmiterea 
reclamațiilor nu stabilesc niciun termen pentru perioada care se scurge din momentul 
completării formularului de reclamație pe platforma SOL și momentul prezentării ei de către 
platformă entității SAL competente sau, în absența unui acord între consumator și comerciant, 
momentul transmiterii ei, moment în care reclamația încetează a mai fi procesată. În 
consecință, se propune un termen de șapte zile lucrătoare pentru procesarea reclamației de 
către platformă. Această modificare propusă este însoțită de alte modificări menite să clarifice 
și să optimizeze fluxul de activitatea al platformei SOL. 

Din acest motiv, raportoarea consideră că perioada maximă de 30 de zile pentru soluționarea 
litigiilor de către entitatea SAL ar trebui să fie modificată. Propune, în schimb, ca termenul 
pentru soluționarea litigiului să fie extins la 90 de zile, în conformitate cu prevederile 
directivei SAL. Acest termen începe să se scurgă de la momentul în care entitatea SAL a luat 
la cunoștință de litigiu.

Protecția datelor

Raportoarea ar dori să reamintească avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor care 
salută faptul că principiile privind protecția datelor au fost incluse în text, în special în 
legătură cu limitarea scopurilor și a accesului, limitarea perioadei de păstrare și a măsurilor de 
securitate prevăzute la articolul 11.
În plus, raportoarea propune ca datele să fie comunitate consilierilor pentru protecția 
consumatorilor numai atunci când este nevoie și ca Comisia să desfășoare evaluări de impact 
asupra vieții private. 

Acte de punere în aplicare și acte delegate

Raportoarea înțelege nevoia Comisiei de a avea o marjă de manevră pentru crearea acestui 



PE487.752v01-00 48/48 PR\899153RO.doc

RO

nou instrument și punerea sa în aplicare.

Cu toate acestea, pentru a garanta că Parlamentul European își îndeplinește rolul de 
supraveghere în favoarea consumatorilor, propune ca competențele de executare solicitate de 
Comisie în legătură cu (i) funcțiile platformei, (ii) modalitățile de cooperare dintre 
moderatorii SOL și (iii) caracteristicile formularului electronic de reclamație să fie înlocuite 
de acte delegate.

Raportoarea este preocupată în special de capacitățile de traducere ale platformei SOL și 
dorește să se asigure că aceasta funcționează corect în orice combinație lingvistică. 
Raportoarea dorește totodată să se asigure că interfața dintre consumatori și platformă, mai 
precis formularul electronic de reclamație, este ușor de utilizat pentru consumatori. Cea mai 
bună modalitate de realizare a acestor obiective este aceea prin care se garantează că 
Parlamentul păstrează drept de veto asupra propunerilor Comisiei în acest sens.


