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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Interesul pe care îl comportă SAL este legat de problema fundamentală a accesului la justiție 
pentru cetățenii europeni, în special pentru consumatori, datorită duratei și cheltuielilor 
implicate de procedurile judiciare.

Parlamentul European și-a exprimat de curând opinia cu privire la această chestiune, în 
Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul 
civil, comercial și familial (2011/2117(INI)), afirmând că măsurile legislative adoptate la 
nivelul UE vor facilita implementarea SAL și vor încuraja persoanele fizice și juridice să 
recurgă la aceasta, și solicitând Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind utilizarea 
soluționării alternative a litigiilor în cazul consumatorilor din UE.

Scopul directivei propusă acum de Comisie este eliminarea discrepanțelor din sfera de 
aplicare a SAL și de oferirea posibilității unei soluționări extrajudiciare de calitate a litigiilor, 
pentru orice litigiu contractual între un consumator și o întreprindere. Directiva propusă 
stabilește principiile generale pe care trebuie să le respecte toate entitățile care se ocupă de 
SAL, printre care calificarea corespunzătoare, imparțialitatea, transparența, eficacitatea și 
corectitudinea. Se propune ca respectarea acestor principii să fie monitorizată de către 
autoritățile naționale. În plus, comercianților li se impune, în conformitate cu această 
propunere, să ofere consumatorilor informații pertinente și complete cu privire la entitățile 
care se ocupă de SAL.

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei în contextul eforturilor de îmbunătățire a 
funcționării pieței interne și de consolidare a căilor de atac la dispoziția consumatorilor. Cu 
toate acestea, raportorul consideră că există unele puncte în care propunerea Comisiei poate fi 
îmbunătățită și propune, în prezentul proiect de aviz, o serie de soluții, prezentate în 
continuare.

Dacă SAL ar trebui să devină sau nu o procedură obligatorie pentru întreprinderi – în special 
prin participarea la un sistem obligatoriu de SAL sau prevăzând ca rezultatul sistemului de 
SAL să fie obligatoriu pentru acestea – este o întrebare dificilă. Pe de o parte, se susține că 
sistemele obligatorii dau mai multă încredere consumatorilor, aceștia putând să conteze pe 
respectivele sisteme atunci când lucrurile iau o turnură negativă. Pe de altă parte, instituirea 
unui caracter obligatoriu pentru SAL ridică probleme serioase legate de drepturile 
fundamentale ale părților în privința accesului la justiție, precum și de dreptul la o cale de atac 
eficientă (articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale), și este contrară naturii voluntare și 
flexibile a SAL, care o definește și constituie totodată sursa utilității sale. Raportorul pentru 
aviz urmează, de aceea, calea trasată de Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și 
comercială1, după cum urmează: SAL nu devine obligatorie, însă li se impune statelor 
membre să creeze stimulente sau să impună sancțiuni, iar instanțelor, să ofere informații 
concrete prin care să încurajeze utilizarea acestei soluții. În ceea ce privește efectele 
obligatorii ale SAL, se propune informarea părților și solicitarea acordului acestora.

                                               
1 JO L 136, 24.05.08, p. 3.
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– Directiva nu ar trebui să se aplice în cazul reclamațiilor făcute de comercianți împotriva 
consumatorilor, întrucât SAL este concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei 
scop este eliminarea dezechilibrului dintre comercianți și consumatori și oferirea unor căi de 
atac ușor de utilizat din punctul de vedere al consumatorilor. Este evident că aceasta nu se 
aplică în același mod plângerilor comercianților împotriva consumatorilor.
– Pentru a crea anumite elemente de protecție în vederea evitării prezentării unor cazuri 
irelevante în fața entităților SAL, ar trebui să existe cerința de a găsi o soluție amiabilă 
înaintea aducerii litigiului în fața unei entități de SAL. Statele membre ar trebui, de asemenea, 
să stabilească o serie de praguri minime pentru valoarea despăgubirilor, pentru a evita tratarea 
unor cazuri în care acestea sunt disproporționat de reduse în raport cu costul real al procedurii 
de SAL.
– În general, principiile procedurilor de SAL trebuie formulate de o manieră mai 
cuprinzătoare și mai completă, urmând Directiva 2008/52/CE, Codul european de conduită al 
mediatorilor și Recomandările Comisiei din 30 martie 1998, privind principiile aplicabile 
organismelor responsabile pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor1 și cele 
din 4 aprilie 2001, privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare responsabile cu 
soluționarea consensuală a litigiilor consumatorilor2. Se propune, prin urmare, includerea în 
directivă a unor dispoziții concrete, legate, în special, de principiile independenței, legalității 
și confidențialității.
– Pregătirea persoanelor fizice implicate în procedurile de SAL este extrem de importantă, 
inclusiv pentru a asigura încrederea în procedurile de SAL și în rezultatul acestora, și ar trebui 
asigurată în comun de Comisie și de statele membre.
– Procedurile de SAL nu ar trebui să îngreuneze accesul părților la procedurile judiciare 
obișnuite prin aplicarea unor termene de decădere și prescripție. De aceea, directiva ar trebui 
să prevadă, în paralel cu dispozițiile corelate din Directiva 2008/52/CE (articolul 8), ca SAL 
să aibă în general un efect suspensiv în privința termenelor de decădere și prescripție.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

                                               
1 JO L 115, 17.04.98, p. 31.
2 JO L 109, 19.4.2001, p. 56.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți. Cu toate 
acestea, soluționarea alternativă a litigiilor 
nu este încă suficient de dezvoltată în 
Uniunea Europeană. Pentru a permite 
consumatorilor să profite pe deplin de 
potențialul acesteia, este necesar ca 
soluționarea alternativă a litigiilor să fie 
disponibilă pentru toate tipurile de litigii 
între consumatori, ca nivelurile de calitate 
ale procedurilor SAL să fie egale, iar 
consumatorii și comercianții să fie la 
curent cu aceste proceduri. Este, de 
asemenea, necesar ca entitățile SAL să 
abordeze în mod eficient litigiile 
transfrontaliere.

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă 
o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și 
necostisitoare în cazul litigiilor dintre 
consumatori și comercianți. Cu toate 
acestea, soluționarea alternativă a litigiilor 
nu este încă suficient de dezvoltată în 
Uniunea Europeană. În plus, procedurile 
SAL nu sunt, în prezent, disponibile în 
toate statele membre sau sectoarele de 
activitate, iar nivelurile și standardele de 
calitate variază încă în cadrul Uniunii.
Pentru a permite consumatorilor să profite 
pe deplin de potențialul acesteia, este 
necesar ca soluționarea alternativă a 
litigiilor să fie disponibilă pentru toate 
tipurile de litigii între consumatori, ca 
nivelurile de calitate ale procedurilor SAL 
să fie egale, iar consumatorii și 
comercianții să fie la curent cu aceste 
proceduri. Este, de asemenea, necesar ca 
entitățile SAL să abordeze în mod eficient 
litigiile transfrontaliere.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre a căror legislație 
națională depășește cerințele de bază ale 
Directivei privind medierea par a fi 
obținut rezultate importante în ceea ce 
privește promovarea tratamentului 
nejudiciar al litigiilor în materie civilă și 
comercială. Rezultatele obținute, în 
special în Italia, Bulgaria și România, 
arată că medierea poate contribui la 
asigurarea unei soluționări extrajudiciare 
convenabile și rapide a litigiilor, prin 
proceduri adaptate la cerințele părților și 
la nevoia de a-i proteja pe consumatori.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de 
soluționare alternativă a litigiilor în cadrul 
Uniunii Europene este necesară pentru a 
consolida încrederea consumatorilor în 
piața internă, inclusiv în domeniul 
comerțului electronic. Această dezvoltare 
ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora.

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de 
soluționare alternativă a litigiilor în cadrul 
Uniunii Europene este necesară pentru a 
consolida încrederea consumatorilor în 
piața internă, inclusiv în domeniul 
comerțului electronic. Această dezvoltare 
ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora. Diseminarea 
SAL poate să se dovedească importantă și 
în acele țări în care există o întârziere 
considerabilă în ceea ce privește cazurile 
aflate în așteptare în instanțe, fapt care 
nu le permite cetățenilor UE să își 
exercite dreptul la un proces echitabil 
într-un termen rezonabil.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Aceasta ar 
trebui să includă atât reclamații înaintate 
de consumatori împotriva comercianților, 
cât și reclamații înaintate de către 
comercianți împotriva consumatorilor.
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți; cu toate acestea, 
ea nu ar trebui să împiedice statele membre 
să adopte sau să mențină în vigoare 
dispoziții privind procedurile de 

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
litigiilor contractuale dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
produse sau din prestarea de servicii în 
toate sectoarele economice. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor 
între comercianți și nici reclamațiilor 
comercianților împotriva consumatorilor;
cu toate acestea, ea nu ar trebui să 
împiedice statele membre să adopte sau să 
mențină în vigoare dispoziții privind 
procedurile de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor respective.
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soluționare extrajudiciară a litigiilor 
respective.

Justificare

SAL a fost concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei scop este eliminarea 
dezechilibrului dintre comercianți, care au posibilități mai mari de face față unor pierderi 
financiare și de a plăti despăgubiri, și consumatori, care nu ar utiliza altfel căi de atac 
înaintea unei instanțe judiciare din cauza cheltuielilor implicate, care pot depăși în unele 
cazuri valoarea despăgubirii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici procedurilor entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant, nici procedurilor 
sistemelor de tratare a reclamațiilor 
gestionate de către comerciant. Aceasta nu 
ar trebui să se aplice negocierilor directe 
între părți. De asemenea, aceasta nu ar 
trebui să se aplice încercărilor efectuate de 
un judecător de a soluționa un litigiu pe 
parcursul procedurii judiciare referitoare la 
respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice procedurilor din cadrul sistemelor 
de tratare a reclamațiilor gestionate de 
către comerciant. Aceasta nu ar trebui să se 
aplice negocierilor directe între părți. De 
asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice 
încercărilor efectuate de un judecător de a 
soluționa un litigiu pe parcursul procedurii 
judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Directiva 2008/52/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 mai 2008 privind anumite aspecte 
ale medierii în materie civilă și 
comercială stabilește deja un cadru 
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pentru sistemele de mediere la nivelul 
Uniunii, în special pentru litigiile 
transfrontaliere, ceea ce nu aduce 
atingere aplicării sale în cazul sistemelor 
de mediere naționale. Această directivă 
completează sistemul în privința altor 
proceduri de soluționare alternativă a 
litigiilor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să fie considerate imparțiale decât în 
cazul în care acestea nu pot fi supuse 
presiunii care, eventual, le influențează 
comportamentul cu privire la litigiu. Este 
nevoie, în mod special, să se asigure lipsa 
unei astfel de presiuni în cazul în care 
entitățile SAL sunt finanțate de către una 
dintre părțile în litigiu sau de o organizație 
la care este afiliată una dintre părți. Pentru 
a evita orice conflict de interese, 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a conflictelor ar 
trebui să semnaleze orice circumstanță 
care le-ar putea afecta independența sau 
ar putea conduce la un conflict de 
interese. Ar trebui să se aplice cerințe 
specifice persoanelor care sunt angajate 
sau remunerate exclusiv de comerciant 
sau de o asociație profesională din care 
face parte acest iar aceste cerințe  ar 
trebui monitorizate regulat de către 
autoritățile competente.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru reușita SAL și, în special, 
pentru asigurarea încrederii necesare în 
procedurile SAL, este esențial ca 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor să 
dispună de expertiza necesară. De aceea, 
statele membre, în cooperare cu Comisia, 
ar trebui să ofere programe specifice de 
instruire.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Deși soluțiile concepute de entitățile 
SAL și rezultatele procedurilor SAL pot, 
de asemenea, dincolo de normele juridice, 
să se bazeze pe echitate și pe coduri de 
conduită, această flexibilitate nu ar trebui 
să conducă la scăderea nivelului de 
protecție a consumatorilor în comparație 
cu protecția care le-ar fi oferită prin 
aplicarea legii de către instanțe. Prin 
urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească principiul legalității care se va 
aplica procedurilor SAL, în temeiul 
cărora entitatea SAL impune o soluție 
obligatorie pentru consumator, inclusiv 
procedurilor desfășurate de către 
persoane fizice care sunt angajate sau 
remunerate exclusiv de comerciant sau de 
o asociație profesională din cere face 
parte comerciantul. În special, statele 
membre trebuie să se asigure că 
consumatorii nu sunt privați de protecția 
acordată prin dispozițiile obligatorii din 
legislația statului pe teritoriul căruia este 
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stabilit organismul. În cazul litigiilor 
transfrontaliere, statele membre trebuie să 
se asigure că consumatorii nu sunt privați 
de protecția acordată prin dispozițiile 
obligatorii care se aplică în temeiul 
legislației statului membru în care aceștia 
își au reședința obișnuită, în situațiile 
prevăzute la articolul 6 din Regulamentul 
(CE) nr. 593/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I)1.
_____________
1 JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile.
Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să 
prelungească această perioadă de timp 
atunci când complexitatea litigiului în 
cauză solicită acest lucru.

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie 
eficace. Acestea ar trebui să prevadă o 
procedură simplă și rapidă a cărei durată să 
nu depășească, în general, 90 de zile de la 
data la care părțile au primit notificarea 
depunerii unei reclamații. Entitatea SAL 
ar trebui să notifice reclamația părților, 
după ce a primit toate documentele 
necesare pentru aplicarea procedurii de 
SAL. Entitatea SAL ar trebui să fie în 
măsură să prelungească această perioadă de 
timp în cazul în care litigiile au un 
caracter complex sau foarte tehnic.
Părțile trebuie informate în legătură cu 
orice prelungire, precum și în legătură cu 
perioada estimată pentru încheierea 
litigiului.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru ca entitățile de SAL să fie 
eficiente, trebuie stabilite dispoziții care să 
prevadă că acestea se ocupă doar de 
cazuri relevante. De aceea, ar trebui să se 
impună consumatorilor să încerce să 
găsească o soluție amiabilă la litigiul cu 
comerciantul înainte de a-l aduce în fața 
unei entități de SAL. Astfel de sisteme de 
depunere de reclamații interne pot 
constitui un mijloc eficient pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
consum, într-o etapă timpurie. Statelor 
membre ar trebui să li se permită să 
mențină sau să introducă dispoziții 
naționale cu privire la procedurile 
referitoare la reclamațiile interne. Ele ar 
trebui să poată permită entităților SAL să 
solicite dovada faptului că această 
încercare a fost făcută și să decidă că 
reclamația este neadmisibilă în cazul în 
care consumatorul nu prezintă dovada 
respectivă. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să stabilească o serie de 
praguri minime pentru valoarea 
despăgubirilor, pentru a evita tratarea 
unor cazuri în care acestea sunt 
disproporționat de reduse în raport cu 
costul real al procedurii de SAL.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a respecta principiul 
recunoscut al libertății, rezultatele 
procedurilor SAL nu ar trebui să aibă 
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forță obligatorie pentru părți, cu excepția 
cazului în care acestea sunt informate 
înaintea începerii procedurii cu privire la 
caracterul obligatoriu al rezultatului și își 
dau consimțământul în mod explicit.
Dacă normele naționale prevăd că 
soluțiile sunt obligatorii pentru 
comercianți, ar trebui să i se solicite 
numai consumatorului să își declare 
explicit consimțământul.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Confidențialitatea procedurilor SAL 
este importantă și, de aceea, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă un grad 
minim de compatibilitate a normelor de 
procedură civilă în ceea ce privește modul 
în care se asigură protecția 
confidențialității procedurilor SAL în 
cadrul tuturor procedurilor judiciare în 
materie civilă și comercială și în cadrul 
tuturor procedurilor de arbitraj 
desfășurate ulterior.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Pentru a încuraja părțile să recurgă 
la procedurile de SAL, statele membre ar 
trebui să se asigure că normele lor privind 
termenele de decădere și prescripție nu 
împiedică părțile să facă apel la proceduri 
judiciare sau la arbitraj în cazul în care 
nu se găsește o soluție prin procedurile de 
SAL. Statele membre ar trebui să 
garanteze obținerea acestui rezultat, chiar 
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dacă prezenta directivă nu armonizează 
normele de drept intern privind termenele 
de decădere și de prescripție. Dispozițiile 
privind termenele de decădere și de 
prescripție din acordurile internaționale, 
astfel cum au fost puse în aplicare în 
statele membre, de exemplu în domeniul 
dreptului transporturilor, nu ar trebui să 
fie afectate de dispozițiile prezentei 
directive.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea comercianților la procedurile 
SAL, nici că aceștia au obligația de a 
respecta rezultatul acestor proceduri, atunci 
când un consumator a depus o reclamație 
împotriva acestora. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunei norme naționale care impune 
comercianților participarea la astfel de 
proceduri sau respectarea rezultatului 
acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de 
legislație să nu împiedice părțile să își 
exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar, astfel cum este garantat la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(23) Prezenta directivă nu prevede 
participarea comercianților la procedurile 
SAL, nici că aceștia au obligația de a 
respecta rezultatul acestor proceduri, atunci 
când un consumator a depus o reclamație 
împotriva acestora. Cu toate acestea, 
pentru a se asigura accesul 
consumatorilor la o cale de atac și faptul 
că aceștia nu sunt obligați să renunțe la 
depunerea reclamațiilor, comercianții 
trebuie încurajați să participe pe cât 
posibil la procedurile SAL.  În 
consecință,prezenta directivă nu aduce 
atingere niciunei norme naționale care 
impune comercianților participarea la astfel 
de proceduri sau fac obiectul unor 
stimulente sau sancțiuni sau respectarea 
rezultatului acestor proceduri, cu condiția 
ca o astfel de legislație să nu împiedice 
părțile să își exercite dreptul de acces la 
sistemul judiciar, astfel cum este garantat 
la articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 16
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Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a îmbunătăți acoperirea SAL 
în UE, ar trebui încurajată dezvoltarea 
unor entități SAL la nivel paneuropean.
În sensul prezentei directive, o entitate 
SAL ar trebui considerată ca fiind 
paneuropeană în cazul în care este 
comună în două sau mai multe state 
membre sau dacă este înființată de o 
asociație care acționează la nivel 
european. Astfel de entități ar putea fi 
înființate în temeiul legislației europene, 
de exemplu, ca grupuri europene de 
interes economic.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, ele ar trebui să fie monitorizate 
atent. Comisia și autoritățile competente în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui 
să publice și să actualizeze o listă de 
entități SAL care respectă dispozițiile 
prezentei directive. Alte entități, cum ar fi
entități SAL, asociații ale consumatorilor, 
asociații profesionale și rețeaua centrelor 
europene pentru consumatori ar trebui, de 
asemenea, să publice această listă. În plus, 
autoritățile competente ar trebui să publice 
rapoarte periodice privind evoluția și 
funcționarea entităților SAL. Entitățile 
SAL ar trebui să notifice autorităților 
competente informații specifice pe baza 
cărora aceste rapoarte ar trebui să fie 
elaborate. Statele membre ar trebui să 
încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel 
de informații utilizând Recomandarea 

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL 
funcționează în mod corespunzător și 
eficace, ele ar trebui să fie monitorizate 
atent. În acest scop, statele membre ar 
trebui să desemneze o autoritate 
competentă. Întrucât, în cazurile de SAL 
sectorială, poate fi dificil de încredințat 
sarcina monitorizării unei singure 
autorități, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea, în astfel de cazuri, de a 
desemna o autoritate competentă pentru 
fiecare sector. Comisia și autoritățile 
competente în conformitate cu prezenta 
directivă ar trebui să publice și să 
actualizeze o listă de entități SAL care 
respectă dispozițiile prezentei directive.
Statele membre ar trebui să asigure că
entitățile SAL, asociațiile consumatorilor, 
asociațiile profesionale și rețeaua centrelor 
europene ale consumatorilor publică, de 
asemenea, această listă. În plus, autoritățile 
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2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea 
unei metode armonizate de clasificare și 
raportare a reclamațiilor și cererilor de 
informații din partea consumatorilor.

competente ar trebui să publice rapoarte 
periodice privind evoluția și funcționarea 
entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să 
notifice autorităților competente informații 
specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar 
trebui să fie elaborate. Statele membre ar 
trebui să încurajeze entitățile SAL să 
furnizeze astfel de informații utilizând 
Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei 
privind utilizarea unei metode armonizate 
de clasificare și raportare a reclamațiilor și 
cererilor de informații din partea 
consumatorilor.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi transmise unor entități 
care aplică proceduri de soluționare 
alternativă a litigiilor imparțiale, 
transparente, eficace și echitabile.

Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la atingerea unui nivel înalt de
protecție a consumatorilor prin garantarea 
faptului că litigiile dintre consumatori și 
comercianți pot fi înaintate de către 
consumatori unor entități care aplică 
proceduri de soluționare alternativă a 
litigiilor imparțiale, independente,
transparente, eficace și echitabile.

Justificare
SAL a fost concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei scop este eliminarea 
dezechilibrului dintre comercianți, care au posibilități mai mari de face față unor pierderi 
financiare și de a plăti despăgubiri, și consumatori, care nu ar utiliza altfel căi de atac 
înaintea unei instanțe judiciare din cauza cheltuielilor implicate, care pot depăși în unele 
cazuri valoarea despăgubirii.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
soluționare a litigiilor care propune sau 
impune o soluție sau reunește părțile în 
scopul de a facilita o soluție amiabilă, 
denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică 
procedurilor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor contractuale care rezultă din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii de către un comerciant stabilit în 
Uniune unui consumator rezident în 
Uniune prin intervenția unei entități de 
SAL.

Justificare
Definiția SAL trebuie formulată clar în articolul 4, care se ocupă de definiții.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor sunt angajate 
exclusiv de comerciant;

eliminat

Justificare
Unele sisteme interne de SAL funcționează foarte bine și sunt cunoscute de consumatori, care 
par satisfăcuți de funcționarea și de rezultatele acestora. Atât timp cât aceste sisteme interne 
respectă aceleași criterii de calitate, și anume imparțialitatea, transparența, eficiența și 
corectitudinea, nu ar trebui să existe nici o discriminare între sistemele interne și părțile 
terțe.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) reclamațiilor depuse de comercianți 
împotriva consumatorilor;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „Procedura de soluționare 
alternativă a litigiilor” este o procedură 
extrajudiciară de soluționare a unui 
litigiu, în care părțile implicate încearcă 
să stingă conflictul dintre ele prin 
intervenția unei entități de soluționare a 
litigiilor, care propune sau impune o 
soluție ori aduce părțile față în față 
pentru a facilita găsirea unei soluții 
amiabile.

Justificare
Clarificare necesară pentru a stipula cu precizie obiectul și sfera de aplicare a directivei.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în locul în care respectiva persoană 
juridică sau asociație de persoane fizice sau 
juridice își desfășoară activitățile de 
soluționare alternativă a litigiilor sau își au 
sediul statutar, dacă funcționarea sa este 
asigurată de o persoană juridică sau de o 
asociație de persoane fizice sau juridice;

– în locul în care respectiva persoană 
juridică sau asociație de persoane fizice sau 
juridice, inclusiv sub forma unui colegiu, 
după cum prevede articolul 6 alineatul 
(2), își desfășoară activitățile de soluționare 
alternativă a litigiilor sau își are sediul 
statutar, dacă funcționarea sa este asigurată 
de o persoană juridică sau de o asociație de 
persoane fizice sau juridice;
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de un site internet care permite 
părților să depună o reclamație online;

(a) mențin un site internet actualizat care 
permite părților să obțină informații 
despre SAL și să depună o reclamație 
online, iar respectivul site este conectat la 
platforma europeană de soluționare 
online a litigiilor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] [privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum];

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Recurgerea la procedurile de SAL

(1) O instanță în fața căreia se prezintă o 
cauză poate, atunci când este cazul și 
având în vedere toate circumstanțele 
cauzei respective, să invite părțile să 
recurgă la SAL pentru a soluționa litigiul.
De asemenea, instanța poate invita părțile 
să participe la reuniuni informative cu 
privire la utilizarea procedurilor de SAL, 
dacă astfel de reuniuni există și sunt ușor 
accesibile, și poate informa părțile cu 
privire la platforma SOL, creată în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [a 
se insera de către Oficiul pentru 
Publicații] al Parlamentului European și 
al Consiliului din [a se insera de către 
Oficiul pentru Publicații] privind 
soluționarea online a litigiilor 
consumatorilor (Regulamentul privind 



AD\905641RO.doc 19/37 PE486.223v02-00

RO

SOL în cazul consumatorilor).
(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
legislației naționale conform căreia 
recurgerea la SAL, înainte sau după 
începerea procedurii judiciare, este 
obligatorie sau face obiectul unor 
stimulente sau aplicării unor sancțiuni 
când este refută SAL, cu condiția ca o 
astfel de legislație să nu împiedice părțile 
să își exercite dreptul de acces la sistemul 
judiciar.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu și alineatele 1-1 e (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Expertiză și imparțialitate Expertiză, independență și imparțialitate
(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest 
lucru este garantat prin asigurarea faptului 
că acestea:

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor au 
expertiza necesară și sunt independente și 
imparțiale. Acest lucru este garantat prin 
asigurarea faptului că acestea:

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și 
experiența necesare în domeniul 
procedurilor de soluționare alternativă a 
litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele și aptitudinile 
necesare în domeniul procedurilor de 
soluționare alternativă a litigiilor sau al 
soluționării judiciare a litigiilor cu 
consumatorii, precum și de o bună 
înțelegere a legii;

(b) nu pot fi destituite fără motive 
întemeiate;

(b) sunt numite pentru o perioadă 
determinată și nu pot fi destituite fără 
motive întemeiate;

(c) nu au niciun conflict de interese cu 
niciuna dintre părțile în litigiu.

(c) nu au niciun conflict de interese cu 
niciuna dintre părțile în litigiu.

(1a) În sensul alineatului (1) litera (a), 
statele membre asigură disponibilitatea 
unor sisteme de instruire specifică pentru 
persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor.
Comisia asistă statele membre în 
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dezvoltarea acestor sisteme de instruire și 
în crearea unor mecanisme de control al 
calității.
(1b) În sensul alineatului (1) litera (c), 
statele membre dispun ca persoanele 
fizice responsabile de soluționarea 
alternativă a litigiilor să comunice orice 
element care le poate afecta independența 
sau poate da naștere unui conflict de 
interese sau care poate fi considerat ca 
generând aceste probleme.
Statele membre se asigură că, în această 
situație, persoana în cauză acceptă să 
acționeze sau să continue să acționeze 
numai cu acordul explicit al părților și că 
este convinsă de capacitatea sa de a 
conduce procedura de SAL în deplină 
independență și completă imparțialitate.
Statele membre asigură permanența, pe 
tot parcursul procedurii de SAL, a 
obligației de comunicare a elementelor 
prevăzute în prezentul alineat.
(1c) În cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea alternativă a 
sunt părți terțe independente, elementele 
care trebuie comunicate în conformitate 
cu alineatul (1b) includ:
(a) orice relație personală sau de afaceri 
cu una sau mai multe părți în ultimii trei 
ani înainte de preluarea poziției;
(b) orice interes financiar sau de altă 
natură, direct sau indirect, legat de 
rezultatul procedurii SAL;
(c) persoana în cauză a acționat în ultimii 
trei ani înainte de ocuparea postului în
altă calitate decât în sensul SAL, pentru
una sau mai multe părți, pentru o 
organizație profesională sau de o 
asociație de afaceri din care una dintre 
părți este membră sau pentru orice alt 
membru cu al acesteia;
(1d) în sensul alineatului 1 litera (c), în 
cazul în care persoanele fizice
responsabile de soluționarea litigiilor sunt
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angajate exclusiv de către comerciant sau 
de către o organizație profesională sau de
o asociație de afaceri din care face parte 
comerciantul, statele membre se asigură 
că, cu excepția cazului în acele persoane
fizice în conformitate cu cerințele de la
alineatul (1e), acestea fac parte dintr-un
colegiu compus dintr-un număr egal de
reprezentanți ai organizațiilor de 
consumatori și din reprezentanți ai
comerciantului sau, după caz, din 
organizația profesională sau asociația de 
afaceri:
(1e) în cazul în care persoanele fizice 
responsabile de soluționarea litigiilor sunt 
angajate exclusiv de către comerciant sau 
de către o organizație profesională sau de 
o asociație de afaceri din care face parte 
comerciantul, și nu sunt parte a unui 
colegiu, menționat la alineatul (1d), 
statele membre trebuie să se asigure că 
acestea sunt conforme cu următoarele 
cerințe:
(a) sunt numiți pentru o perioadă 
suficientă pentru a asigura independența 
acțiunii lor;
(b) nu pot primi instrucțiuni, direct sau 
indirect, de la comerciant;
(c) remunerația lor este în întregime 
independentă de rezultatele procedurii 
SAL;
(d) autonomia lor este garantată printr-un 
buget alocat separat de bugetul general al 
comerciantului, sau, după caz, bugetul 
general al organizației profesionale sau al 
asociației de afaceri, asigurând resursele 
necesare pentru eficiența procedurilor de 
SAL.

Amendamentul 27
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet, într-
un limbaj clar și accesibil pentru 
utilizatorul mediu, și, la cerere, în formă 
tipărită, la sediul propriu, informații 
privind:

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele fizice responsabile de 
soluționarea alternativă a litigiilor, 
modalitățile de numire a acestora și durata 
mandatului lor;

(a) o listă a persoanelor fizice responsabile 
de soluționarea alternativă a litigiilor, cu 
CV-ul și domeniul de expertiză al 
fiecăreia, modalitățile de numire a acestora 
și durata mandatului lor;

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) tipurile de litigii pe care sunt 
competente să le soluționeze;

(d) tipurile de litigii pe care sunt 
competente să le soluționeze, precizând 
valoarea minimă a despăgubirii acolo 
unde este cazul;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) costurile, în cazul în care acestea există, (i) costurile, în cazul în care acestea există, 
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care urmează să fie suportate de către părți; care urmează să fie suportate de către părți 
precum și normele privind imputarea 
cheltuielilor la încheierea procedurii;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) penalitățile pentru nerespectare în 
cazul unei decizii cu efecte obligatorii 
asupra părților.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și în 
formă tipărită, la sediul propriu, rapoarte 
anuale de activitate. Aceste rapoarte 
cuprind următoarele informații privind atât 
litigiile naționale, cât și litigiile 
transfrontaliere:

(2) Statele membre se asigură că entitățile 
SAL publică pe site-urile lor internet și, la 
cerere, în formă tipărită la sediul propriu, 
rapoarte anuale de activitate. Aceste 
rapoarte cuprind următoarele informații 
privind atât litigiile naționale, cât și litigiile 
transfrontaliere:

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice probleme recurente care duc la 
litigiile dintre consumatori și comercianți;

(b) orice probleme recurente care duc la 
litigii între consumatori și comercianți, 
care pot fi însoțite de recomandări privind 
modul în care problemele pot fi evitate 
sau soluționate;
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Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL, în cazul în care aceasta 
este cunoscută;

(e) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL;

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura SAL este ușor accesibilă 
pentru ambele părți, indiferent de locul în 
care acestea se găsesc;

(a) procedura SAL este disponibilă și
accesibilă atât online, cât și offline,
indiferent de locul în care se găsesc părțile;

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o procedură SAL poate fi inițiată 
numai de consumatori;

Justificare

Scopul sistemelor SAL este să asigure un acces mai mare la justiție pentru părțile 
defavorizate – adesea consumatorii -, asigurându-le un mijloc de inițiere a soluționării.
Comercianții nu ar trebui să poată utiliza sistemele SAL împotriva consumatorilor în scopul 
colectării datoriilor.
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Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) entitatea de SAL care a primit o 
reclamație, notifică părțile în litigiu 
imediat după primirea tuturor 
documentelor  care conțin informații 
relevante referitoare la reclamație;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile de la data la care o entitate SAL a 
primit reclamația. În cazul unor litigii
complexe, entitatea SAL poate prelungi 
acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 
de zile lucrătoare de la data la care părțile 
au fost notificate cu privire la prezentarea 
unei reclamații. Statele membre se 
asigură că entitatea SAL poate prelungi 
acest termen, în cazul în care litigiile au 
un caracter complex sau foarte tehnic.
Orice prelungire se comunică părților și 
este însoțită de o estimare aproximativă a 
duratei de soluționare a litigiului.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a garanta eficacitatea 
procedurilor de SAL, statele membre se 
asigură că consumatorului i se cere să 
încerce să ajungă la o soluție amiabilă a 
litigiului cu comerciantul, înaintea 
aducerii acestuia în fața entității de SAL. 
Statele membre pot abilita entitățile de 
SAL să solicite dovada faptului că această 
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încercare a fost făcută și să decidă că 
reclamația este neadmisibilă în cazul în 
care consumatorul nu prezintă dovada 
respectivă.

Justificare
Pentru a evita suprasolicitarea entităților de SAL, ar trebui aduse în fața acestora doar 
cazurile relevante. Prin urmare, este necesară limitarea admisibilității cazurilor, solicitând 
consumatorilor să încerce mai întâi să rezolve problema cu comerciantul și să apeleze la SAL 
doar dacă nu reușește.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre pot limita 
admisibilitatea pentru SAL a unui litigiu, 
instituind un prag minim pentru valoarea 
despăgubirii, verificând dacă valoarea 
despăgubirii nu este disproporționat de 
scăzută în raport cu costurile reale ale 
procedurii de SAL.

Justificare
Ar putea fi util ca statele membre să stabilească un prag minim pentru valoarea despăgubirii, 
pentru a evita trimiterea unor cazuri derizorii în procedura de SAL.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) părțile au posibilitatea de a se retrage 
din procedură în orice moment dacă nu 
sunt satisfăcute de funcționarea sau de 
modul de desfășurare a procedurii; părțile 
sunt informate cu privire la acest drept 
înaintea începerii procedurii; dacă 
normele naționale prevăd participarea 
obligatorie a comercianților la 
procedurile SAL, prezenta dispoziție se 
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aplică numai consumatorilor.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere și de a cunoaște
argumentele și probele prezentate de 
cealaltă parte, precum și orice declarații 
ale experților;

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere, de a primi și de a putea 
comenta argumentele și probele prezentate 
de cealaltă parte, inclusiv orice declarații și 
opinii emise de experți;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că nu toate procedurile se vor desfășura față în față, 
putând fi integral sau parțial inițiate în scris. Părțile ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul 
de a prezenta observații la argumentele și faptele invocate de cealaltă parte, inclusiv la 
declarațiile sau opiniile emise de un expert.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să se asigure
că este respectat principiul libertății ,
solicitând:
(a) un acord între un consumator și un 
comerciant de a prezenta reclamații unei 
entități SAL nu este obligatoriu pentru 
consumator dacă a fost încheiat înainte 
de apariția litigiului și dacă are drept efect 
privarea consumatorului de dreptul său 
de a introduce o acțiune în instanță în 
vederea soluționării litigiului.
(b) rezultatul unei proceduri de SAL nu 
are efecte obligatorii pentru părți, cu 
excepția cazului în care acestea sunt 
informate, înaintea inițierii procedurii, cu 
privire la caracterul obligatoriu al 



PE486.223v02-00 28/37 AD\905641RO.doc

RO

rezultatului și își dau explicit 
consimțământul. Dacă normele naționale 
prevăd  obligativitatea soluțiilor pentru 
comercianți, se va obține aprobarea 
explicită numai din partea 
consumatorului.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care se stabilesc proceduri 
SAL care vizează soluționarea unui litigiu 
prin sugerarea unei soluții, statele 
membre pot specifica faptul că soluțiile 
sugerate ca urmare a acestor proceduri 
SAL sunt obligatorii pentru comerciant în 
funcție de alegerea consumatorului.
În astfel de cazuri, articolul 9 alineatul 
(2) literele (b) și (c) se consideră ca fiind 
aplicabile numai consumatorului.

Justificare

Statele membre ar trebui să poată continua aplicarea sistemelor SAL existente și a unora noi, 
astfel încât, în cazul în care un consumator optează pentru acceptarea rezultatului unei 
proceduri, comerciantul să fie obligat prin decizia respectivă.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) implicarea în procedură nu exclude 
posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o 
procedură judiciară normală;
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Legalitatea deciziilor SAL

(1) Statele membre se asigură că 
rezultatul unei proceduri SAL, inclusiv 
când aceasta e făcută de persoane fizice 
menționate la articolul 6 alineatul (1d), 
procedură care vizează soluționarea 
litigiului prin impunerea unui soluții 
obligatorii pentru consumator nu îl 
privează pe acesta de protecția acordată 
de dispozițiile legislative obligatorii ale 
statului membru în care este stabilită 
entitatea SAL.
(2) În cazul litigiilor transfrontaliere ale 
consumatorilor, statele membre se asigură 
că rezultatul unei proceduri SAL, , 
inclusiv când aceasta e făcută de 
persoane fizice menționate la articolul 6 
alineatul (1d), procedură care vizează 
soluționarea litigiului prin impunerea 
unui soluții obligatorii pentru consumator 
nu îl privează pe acesta de protecția 
acordată de dispozițiile de la care nu se 
poate face derogare prin acord, conform 
legislației statului membru în care 
consumatorul își are reședința obișnuită, 
în condițiile stabilite la articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I)1.
(3) În cazul procedurilor SAL care 
vizează soluționarea litigiului prin 
propunerea unei soluții, statele membre se 
asigură că soluția propusă se poate 
întemeia și pe codurile de echitate sau de 
autoreglementare, ținând totodată seama 
de legea aplicabilă;
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______________
1 JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Confidențialitatea procedurilor de SAL

(1) Statele membre se asigură că, dacă 
părțile nu au convenit altfel, nici entitățile 
SAL, nici persoanele fizice responsabile 
de SAL nu sunt constrânse să comunice, 
în cadrul unor proceduri judiciare civile 
sau comerciale ori la un arbitraj, 
informațiile provenite dintr-o procedură 
de SAL sau legate de aceasta, cu excepția 
cazului în care:
(a) acest lucru este necesar din 
considerente majore de ordine publică ale 
statului membru respectiv, în special 
pentru a asigura protecția interesului 
superior al copilului sau pentru a 
împiedica vătămarea integrității fizice sau 
psihice a unei persoane;
(b) comunicarea conținutului deciziei 
finale a unei proceduri de SAL este 
necesară pentru implementarea sau 
executarea deciziei respective.
(2) Nicio dispoziție din alineatul (1) nu 
împiedică statele membre să adopte 
măsuri mai stricte pentru a proteja 
confidențialitatea procedurilor de SAL.



AD\905641RO.doc 31/37 PE486.223v02-00

RO

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9c
Efectul procedurilor de SAL asupra 

termenelor de decădere și de prescripție
(1) Statele membre se asigură că părțile 
care aleg SAL în vederea soluționării 
unui litigiu nu vor fi ulterior împiedicate 
să inițieze o procedură judiciară sau 
arbitrală privind respectivul litigiu ca 
urmare a împlinirii unor termene de 
decădere sau de prescripție pe durata 
procedurii de SAL.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
dispozițiilor privind termenele de decădere 
și de prescripție din acordurile 
internaționale la care sunt părți statele 
membre.

Justificare
Utilizarea SAL nu ar trebui să constituie un obstacol pentru accesul la procedurile judiciare 
obișnuite.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL de care sunt acoperiți și 
care sunt competente să soluționeze
eventualele litigii între ei și consumatori.
Aceste informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante și 
specifică dacă comerciantul își ia sau nu 
angajamentul de a recurge la aceste 
entități în vederea soluționării litigiilor în 

(1) Statele membre se asigură că 
comercianții stabiliți pe teritoriul lor 
informează consumatorii cu privire la 
entitățile SAL la care se angajează să 
recurgă pentru a soluționa eventualele 
litigii între ei și consumatori. Aceste 
informații includ adresele site-urilor 
internet ale entităților SAL relevante.
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materie de consum.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate în mod vizibil și sunt 
accesibile în mod simplu, direct și 
permanent pe site-ul internet al 
comerciantului, în cazul în care acesta 
există, în termenii și în condițiile generale 
ale contractelor pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii între comerciant și 
consumator și în chitanțele și facturile 
aferente acestor contracte. Acestea 
precizează modul în care se pot obține 
informații suplimentare privind entitatea 
SAL în cauză și modul în care se poate 
recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt menționate într-un mod 
comprehensibil, clar și ușor de accesat;

(a) pe site-ul internet al comerciantului, în 
cazul în care acesta există;
(b) după caz, în termenii și în condițiile 
generale ale contractelor pentru vânzarea 
de bunuri sau prestarea de servicii între 
comerciant și consumator;  și
(c) ori de câte ori comerciantul notifică în 
scris consumatorul cu privire la 
respingerea unei declarații înaintate 
direct de către acesta;
Acestea precizează modul în care se pot 
obține informații suplimentare privind 
entitatea SAL în cauză și modul în care se 
poate recurge la aceasta.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc 
atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 
din Directiva 2011/83/UE privind 
informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și al contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc 
atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 
din Directiva 2011/83/UE privind 
informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și al contractelor 
negociate în afara spațiilor comerciale, 
dispozițiilor articolului 3 din 
Directiva 2002/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum1 și dispozițiilor 
articolului 185 din Directiva 2009/138/UE 
privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II)2.

______________
1 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

2 JO L 335, 17.12.2008, p. 1.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și 
datele de contact ale rețelelor menționate la 
alineatul (1). Comisia actualizează această 
listă o dată la doi ani, după caz.

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și 
datele de contact ale rețelelor menționate la 
alineatul (1). Comisia actualizează această 
listă o dată la doi ani.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă de 
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monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său.
Fiecare stat membru notifică autoritatea
desemnată Comisiei.

monitorizarea funcționării și a dezvoltării 
entităților SAL stabilite pe teritoriul său. În 
cazul SAL sectoriale, statele membre pot 
desemna o autoritate competentă pentru 
fiecare sector. Fiecare stat membru 
notifică autoritățile desemnate Comisiei.

Justificare
Unele entități de SAL sunt sectoriale. Ar fi foarte dificil să se confere atribuții de 
monitorizare unei singure autorități, care să acopere toate sectoarele și care s-ar confrunta 
astfel cu o presiune semnificativă. Ar trebui ca statele membre care nu au o singură 
autoritate competentă pentru toate sectoarele să aibă posibilitatea de a desemna o autoritate 
competentă pentru fiecare sector.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL, în cazul în care aceasta 
este cunoscută;

(d) proporția respectării rezultatelor 
procedurilor SAL;

Justificare
Entitățile de SAL ar trebui să aibă îndatorirea de a monitoriza respectarea soluțiilor. Acesta 
este un indicator important al eficienței sistemelor de SAL și, în plus, ar putea ajuta 
consumatorii și companiile să decidă când merită și când nu merită să se angajeze într-o 
procedură de SAL.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) orice probleme recurente care duc la 
litigiile dintre consumatori și comercianți;

(f) orice probleme recurente care duc la 
litigii între consumatori și comercianți și 
eventual soluții orientative, care să 
includă în special sugestii cu privire la 
modul în care ar trebui tratate chestiunile 
respective;
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Justificare
Pentru a facilita schimbul de bune practici, ar putea fi util ca entitățile de SAL să ofere soluții 
orientative pentru cazurile pe care le soluționează, respectând însă confidențialitatea.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, 
pe baza evaluării menționate la alineatul 
(1), o listă de entități SAL care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la alineatul 1.

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, 
pe baza evaluării menționate la alineatul 
(1), o listă de entități SAL care i-au fost 
notificate și care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (1).

Justificare
Trebuie precizat clar că autoritățile nu au puterea discreționară de a refuza includerea pe 
listă în măsura în care evaluarea arată că sistemul de SAL respectă dispozițiile capitolului II.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) necesitatea prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților acestora, după caz, 
cu indicarea opțiunilor de soluționare a 
litigiului fără prezența fizică a părților 
sau a reprezentanților acestora, în cazul 
în care își au domiciliul sau reședința 
obișnuită în state membre diferite;  și

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente elimină o entitate 
SAL de pe listă dacă această entitate nu 



PE486.223v02-00 36/37 AD\905641RO.doc

RO

mai îndeplinește cerințele prevăzute la 
alineatul (1). Lista este actualizează 
imediat, iar informațiile relevante sunt 
transmise Comisiei.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La fiecare doi ani, fiecare autoritate 
competentă publică un raport privind 
evoluția și funcționarea entităților SAL. În 
special, raportul:

(5) Din doi în doi ani, fiecare autoritate 
competentă publică și transmite Comisiei
un raport privind evoluția și funcționarea 
entităților SAL. În special, raportul:

Justificare
Pentru o bună cooperare între Comisie și autoritățile naționale competente, este de dorit ca 
acestea din urmă să-și transmită rapoartele Comisiei, care să centralizeze informațiile, acest 
lucru facilitând colectarea informațiilor de către Comisie.



AD\905641RO.doc 37/37 PE486.223v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu 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)

Referințe COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

IMCO
13.12.2011

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

JURI
13.12.2011

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în 
plen

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Cristian Silviu Bușoi
1.2.2012

Examinare în comisie 1.3.2012 25.4.2012 30.5.2012

Data adoptării 19.6.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

21
0
0

Membri titulari prezenți la votul final Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-
Behrendt, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Patrice Tirolien


