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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz salută propunerea de regulament privind soluționarea online a litigiilor 
în materie de consum, prezentată de către Comisie, considerând că acest act va contribui la 
funcționarea pieței interne și va permite mecanismelor SAL (soluționarea alternativă a 
litigiilor) să-și extindă domeniul de aplicare, în condițiile în care, în prezent, accesul la SAL 
poate fi îngreunat de obstacolele lingvistice, insuficienta cunoaștere a procedurilor etc.

Cu toate acestea, în opinia raportorului, sistemul propus nu-și poate îndeplini obiectivele 
decât dacă are un domeniu de aplicare cuprinzător (care să includă tranzacțiile efectuate la 
nivel național, pe cele transfrontaliere, precum și pe cele efectuate online și offline), respectă 
standarde exigente (un nivel ridicat de protecție a consumatorului, imparțialitate, eficiență, 
transparență), este ușor de utilizat, oferă rezultate eficiente și menține posibilitatea de acces la 
justiție, mai precis nu-i privează pe consumatori de dreptul de a exercita căi de atac în 
instanță.

Amendamentele propuse urmăresc să atingă aceste obiective apelând în special la mijloacele 
următoare:

 extind domeniul de aplicare atât la tranzacțiile transfrontaliere, cât și la cele efectuate 
la nivel naționale, deoarece nu există niciun motiv (și, adesea, nicio posibilitate reală) 
de a face o distincție între cele două tipuri de tranzacții din același motiv, domeniul de 
aplicare ar trebui să includă și litigiile care rezultă din tranzacțiile offline;

 redenumesc platforma drept „platformă de orientare online”, pentru a descrie în 
termeni mai expliciți funcționarea acesteia („orientare”) și sfera sa de intervenție (ca 
instrument online, atât în cazul tranzacțiilor online, cât și în cel al tranzacțiilor 
offline);

 se asigură că platforma de orientare online le oferă, într-adevăr, consumatorilor un 
nivel maxim de asistență pentru a le permite să beneficieze de SAL, luând următoarele 
măsuri: includ în platformă căi de acces la serviciile de reclamații ale comercianților; 
le oferă tuturor părților interesate informații cu un conținut cuprinzător, aflate la 
dispoziția publicului, referitoare la procedurile SAL și entitățile SAL; pun la dispoziție 
pe platformă datele de contact ale moderatorilor; prevăd acordarea de asistență 
consumatorilor, alături de punctele de contact și moderatori, în ceea ce privește 
completarea formularului de reclamație și selectarea entității SAL care se dovedește 
cea mai adaptată și acordă asistență, prin intermediul unui mecanism ad-hoc format 
din moderatori competenți, în cazul în care consumatorul și comerciantul nu reușesc 
să identifice într-o primă etapă niciuna dintre entitățile SAL competente la care se 
apelează de obicei;

 stabilesc responsabilitatea Comisiei cu privire la platforma online în modul cel mai 
clar posibil;

 promovează un nivel scăzut al costurilor SAL și al utilizării instrumentelor online, 
oferindu-le din timp consumatorilor informații complete, în măsura posibilităților, cu 
privire la aspecte precum tarifele sau necesitatea unei prezențe fizice și incluzând în 
mod expres în clauza de revizuire aspectul comunicării online;

 stabilesc în mod clar termenele în care trebuie identificată entitatea SAL competentă, 
precum și termenele de soluționare a litigiilor;
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 recunosc atribuirea de acte de punere în aplicare și de acte delegate, comparativ cu 
propunerea Comisiei, astfel încât obiectivele articolelor 290 și 291 din TFUE să fie 
mai bine îndeplinite.

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 regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul Parlamentului European și al 
Consiliului privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum
(Regulamentul privind SOL în materie de 
consum

Regulamentul Parlamentului European și al 
Consiliului privind o platformă online 
pentru soluționarea alternativă a litigiilor 
în materie de consum

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în 
măsură să beneficieze de dimensiunea 
digitală a pieței interne și pentru a avea 
încredere în aceasta, consumatorii trebuie 
să aibă acces la modalități simple și 
necostisitoare de soluționare a litigiilor 
care decurg din vânzarea de produse sau 
din prestarea de servicii online. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul în care 
consumatorii efectuează cumpărături 
transfrontaliere.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul
(2) din TFUE, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în cadrul 
căruia este asigurată libera circulație a 
bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în 
măsură să beneficieze de piața internă și 
pentru a avea încredere în aceasta, 
consumatorii trebuie să aibă acces la 
modalități simple și necostisitoare de 
soluționare a litigiilor care decurg din 
vânzarea de produse sau din prestarea de 
servicii. Acest lucru este de o importanță 
evidentă în cazul în care consumatorii 
efectuează cumpărături transfrontaliere, 
dar și în cazul tranzacțiilor efectuate la 
nivel național. În plus, s-ar putea să fie 
dificil de stabilit o distincție între 
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tranzacțiile transfrontaliere și cele 
efectuate la nivel național, pe de o parte, 
și între tranzacțiile online și cele offline, 
pe de altă parte.  Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice 
tranzacțiilor transfrontaliere și celor 
efectuate la nivel național, atât online, cât 
și offline.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți. Consumatorii sunt actorii-
cheie ai pieței interne și, prin urmare, ar 
trebui să constituie centrul tuturor 
preocupărilor în acest domeniu.
Dimensiunea digitală a pieței interne 
devine vitală atât pentru consumatori, cât 
și pentru comercianți. Consumatorii
utilizează din ce în ce mai mult internetul 
pentru a face cumpărături, iar 
comercianții care vând online sunt din ce 
în ce mai numeroși. Consumatorii și 
comercianții ar trebui să poată efectua cu 
toată încrederea tranzacții într-un mediu 
digital.

(5) Piața internă este o realitate pentru 
consumatori în viața lor de zi cu zi, atunci 
când aceștia călătoresc, fac cumpărături și 
efectuează plăți. Consumatorii sunt actorii-
cheie ai pieței interne și, prin urmare, ar 
trebui să constituie centrul tuturor 
preocupărilor în acest domeniu.
Consumatorii și comercianții ar trebui să 
poată efectua cu toată încrederea tranzacții
pe piața internă.

Amendamentul 4

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
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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.

internă. Cu toate acestea, consumatorii și 
comercianții se confruntă, în continuare, cu 
dificultăți în a găsi soluții extrajudiciare
Prin urmare, litigiile rămân adesea 
nesoluționate.

(Prezentul amendament, care constă în 
eliminarea termenilor „transfrontaliere 
online”, se aplică întregului text. 
Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 5

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 alternativă a litigiilor 
oferă o soluție extrajudiciară simplă și 
necostisitoare în cazul litigiilor. Cu toate 
acestea, în prezent nu există mecanisme 
care să le permită consumatorilor și 
comercianților să soluționeze litigiile pe 
cale electronică. Această situație este în 
detrimentul consumatorilor, constituie o 
barieră în calea tranzacțiilor, creează 
condiții inechitabile pentru comercianți și 
împiedică astfel dezvoltarea pieței interne.

Amendamentul 6

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 

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

consumatori și comercianți care rezultă din 
vânzarea de bunuri sau din prestarea de 
servicii. El nu ar trebui să se aplice în cazul 
litigiilor dintre consumatori și comercianți 
rezultate din vânzarea de bunuri sau din 
prestarea de servicii 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.
Prezentul regulament ar trebui să se 
limiteze la reclamațiile depuse de 
consumatori împotriva comercianților.

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure coerența cu amendamentele depuse la propunerea de 
Directivă privind SAL în materie de consum.

Amendamentul 7

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.

eliminat
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor dintre consumatori și 
comercianți care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii 
transfrontaliere offline. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
litigiilor între comercianți.

(12) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice litigiilor între comercianți.

Amendamentul 9

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 orientare online 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. 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.

(Prezentul amendament, care constă în 
introducerea termenilor „platforme de 
orientare online”, se aplică întregului text. 
Adoptarea sa va impune modificări 
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corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia ar trebui să creeze, să 
dezvolte, să asigure întreținerea și 
funcționarea platformei, oferind în 
special finanțarea și cunoștințele de 
specialitate necesare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) 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 și 
cu atât mai mult atunci când este vorba 
despre comerț electronic; 
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Un sistem SOL la nivel european ar 
trebui să se bazeze pe entitățile SAL 
existente în statele membre și să respecte 
tradițiile juridice ale acestora din urmă.
Prin urmare, entitățile SAL care au primit o 
reclamație prin intermediul platformei ar 
trebui să-și aplice propriul regulament de 
procedură, inclusiv propriile reguli în 
materie de costuri. Cu toate acestea, 
prezentul regulament vizează stabilirea 
unor reguli comune aplicabile acestor 
proceduri, care să le garanteze eficacitatea.
Ele ar trebui să includă reguli care să 
prevadă o soluționare rapidă a litigiilor.

(15) Un sistem la nivel european ar trebui 
să se bazeze pe entitățile SAL existente în 
statele membre și să respecte tradițiile 
juridice ale acestora din urmă. Prin urmare, 
entitățile SAL care au primit o reclamație 
prin intermediul platformei de orientare 
online ar trebui să-și aplice propriul 
regulament de procedură, inclusiv propriile 
reguli în materie de costuri. În acest 
context, ar trebui reamintit că, în 
conformitate cu articolul 8 litera (c) din 
Directiva …/.../UE [= Directiva privind 
SAL în materie de consum] [numărul de 
referință va fi inserat de către Oficiul 
pentru Publicații], costurile care trebuie 
suportate de către consumatori trebuie să 
fie moderate. Cu toate acestea, prezentul 
regulament vizează stabilirea unor reguli 
comune aplicabile acestor proceduri, care 
să le garanteze eficacitatea. Ele ar trebui să 
includă reguli care să prevadă o soluționare 
rapidă a litigiilor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a promova prelucrarea unei 
reclamații prin intermediul platformei, în 
cazul în care părțile nu convin asupra 
unei entități SAL competente, 
consumatorul ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a solicita unui moderator 
din țara sa de rezidență să încerce 
identificarea unei entități SAL acceptabilă 
pentru ambele părți. 
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Amendamentul 14

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 moderatori pentru 
soluționarea litigiilor ar trebui să acorde 
sprijin pentru soluționarea litigiilor prin 
intermediul platformei de orientare online.
Această rețea ar trebui să fie compusă din 
puncte de contact din statele membre, care 
să dispună de moderatori.

(Prezentul amendament, care constă în 
eliminarea termenilor „online”/„SOL” în 
legătură cu moderatorii și punctele de 
contact) se aplică întregului text. 
Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a evita multiplicarea 
punctelor de acces pentru consumatori, 
statele membre ar trebui, în primul rând, 
să încredințeze responsabilitatea pentru 
punctele de contact centrelor lor din 
cadrul Rețelei Centrelor Europene ale 
Consumatorilor. Moderatorii ar trebui să 
acorde sprijin pentru soluționarea 
litigiilor prin intermediul unei platforme, 
în special oferind asistență și informații 
consumatorilor. Întrucât reușita 
platformei va depinde, prin urmare, și de 
capacitățile și cunoștințele de specialitate 
ale moderatorilor, aceștia ar trebui să 
primească o formare adecvată din partea 
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Comisiei și a statelor membre. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comercianții ar trebui să le comunice 
consumatorilor, pe site-urile lor de internet, 
informații cu privire la platforma SOL și să 
le furnizeze un link către pagina sa 
principală. Ei ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze aceste informații în cazul în care 
un consumator înaintează o reclamație 
către un comerciant, către un sistem de 
tratare a reclamațiilor consumatorilor 
gestionat de comerciant sau către un 
mediator din cadrul întreprinderii. Această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 10
alineatele (1)-(3) din Directiva …/…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul de referință] privind informarea 
consumatorilor de către comercianți cu 
privire la procedurile SAL la care 
respectivii comercianți sunt supuși și la 
angajamentul pe care aceștia din urmă și-
l iau sau nu de a utiliza proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor pe care 
le au cu consumatorii. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul trebuie 
să-l informeze pe consumator cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și de 

(22) Comercianții ar trebui să le comunice 
consumatorilor în mod clar și ușor 
accesibil, pe site-urile lor de internet, 
informații cu privire la platforma de 
orientare online și să le furnizeze un link 
către pagina sa principală. Ei ar trebui, de 
asemenea, să furnizeze aceste informații în 
cazul în care un consumator înaintează o 
reclamație către un comerciant, către un 
sistem de tratare a reclamațiilor 
consumatorilor gestionat de comerciant sau 
către un mediator din cadrul întreprinderii.
Această obligație ar trebui să se aplice fără 
a aduce atingere dispozițiilor articolului 10
alineatele (1)-(3) din Directiva …/…/UE 
[Oficiul pentru Publicații va introduce 
numărul de referință]. În plus, această 
obligație ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) 
și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) 
litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede 
că, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii la distanță sau în afara 
spațiilor comerciale, comerciantul trebuie 
să-l informeze pe consumator cu privire la 
posibilitatea de a recurge la un mecanism 
extrajudiciar de reclamație și de 
despăgubire la care este supus 
comerciantul, precum și cu privire la 
condițiile de acces la acesta, înainte ca 
respectivul consumator să aibă obligații în 
temeiul contractului. Obligația de a 
informa consumatorii în legătură cu 
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despăgubire la care este supus 
comerciantul, precum și cu privire la 
condițiile de acces la acesta, înainte ca 
respectivul consumator să aibă obligații în 
temeiul contractului.

existența unei platforme de orientare 
online nu ar trebui să creeze sarcini 
administrative excesive pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii1. Întreprinderile mici și 
mijlocii ar trebui să transmită 
consumatorilor toate informațiile 
relevante atunci când aceștia se confruntă 
cu o problemă specifică.
___________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a completa sau a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce privește tipul 
de informații pe care un reclamant trebuie 
să le ofere în formularul electronic de 
reclamație disponibil pe platforma SOL.
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

(23) Pentru a completa sau a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce privește tipul 
de informații pe care un reclamant trebuie 
să le ofere în formularul electronic de 
reclamație disponibil pe platforma de 
orientare online, precum și cu privire la 
modalitățile tehnice de introducere a 
reclamației. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți și, 
în special, cu Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.
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Amendamentul 18

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.

(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 de 
orientare online și cooperarea în cadrul 
rețelei de moderatori. 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 
examinare ar trebui utilizată pentru 
adoptarea regulilor referitoare la 
modalitățile de exercitare a funcțiilor 
platformei de orientare online.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, în special la dimensiunea sa 
digitală, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme 
care să faciliteze soluționarea imparțială, 
transparentă, eficace și echitabilă, pe cale 
extrajudiciară, a litigiilor online dintre 

Obiectivul prezentului regulament este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, precum și la o protecție ridicată a 
consumatorilor, prin crearea unei platforme
online care să faciliteze soluționarea 
imparțială, transparentă, eficace și 
echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor 
dintre consumatori și comercianți.
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consumatori și comercianți.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2

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 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.

Prezentul regulament se aplică soluționării 
pe cale extrajudiciară a litigiilor 
contractuale care rezultă din vânzarea de 
bunuri sau din prestarea de servicii între 
consumatori și comercianți și deferite de 
consumatori 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 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
alternative de soluționare online a 
litigiilor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „vânzare de bunuri sau prestare de 
servicii online” înseamnă o tranzacție 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;

eliminat
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „vânzare de bunuri sau prestare de 
servicii transfrontaliere 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 într-un alt stat membru 
decât cel în care este stabilit 
comerciantul;

eliminat

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera g – paragraful 1

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 care părțile implicate 
încearcă să își soluționeze conflictul prin
intervenția unei entități de soluționare a 
litigiilor care pronunță o soluție
obligatorie sau opțională ori reunește 
părțile cu scopul de a facilita o soluție
acceptată de comun acord;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera g – paragraful 2
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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 
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;

eliminat

Justificare

Definiția și domeniul de aplicare ale SAL figurează la articolele 2 și 4 din Directiva privind 
SAL în materie de consum. Includerea acestora în prezentul regulament nu este necesară.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „parte reclamantă” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul care a 
depus o reclamație prin intermediul 
platformei europene de soluționare online 
a litigiilor;

eliminat

Justificare

Aliniere cu amendamentele privind domeniul de aplicare al Regulamentului și al Directivei 
privind SAL în materie de consum. Reclamantul nu poate fi decât consumatorul.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „parte reclamată” înseamnă 
consumatorul sau comerciantul împotriva 
căruia a fost depusă o reclamație prin 
intermediul platformei europene de 
soluționare online a litigiilor;

eliminat

Justificare

Aliniere cu amendamentele privind domeniul de aplicare al Regulamentului și al Directivei 
privind SAL în materie de consum. Partea reclamată nu poate fi decât comerciantul.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma SOL este un site internet 
interactiv, gratuit și disponibil online în 
toate limbile oficiale ale Uniunii. Platforma
SOL este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc o
soluționare pe cale extrajudiciară a 
litigiilor incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(2) Platforma de orientare online este un 
site internet interactiv, gratuit și disponibil 
online în toate limbile oficiale ale Uniunii.
Platforma de orientare online este un site 
internet interactiv, gratuit și disponibil 
online în toate limbile oficiale ale 
Uniunii. Platforma de orientare online 
este un punct de intrare unic pentru 
consumatorii și comercianții care doresc
informații despre soluționarea pe cale 
extrajudiciară a litigiilor contractuale 
care rezultă din vânzarea de bunuri sau 
din prestarea de servicii între consumatori 
și comercianți și/sau doresc o soluționare
pe cale extrajudiciară a litigiilor incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a furniza un formular electronic de 
reclamație care să poată fi completat de
partea reclamantă;

(a) de a furniza un formular electronic de 
reclamație care să poată fi completat de
consumator;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Justificare

Aliniere cu amendamentele referitoare la domeniul de aplicare al Regulamentului și al
Directivei privind SAL în materie de consum. Reclamantul nu poate fi decât consumatorul. Se 
aplică întregului text.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a le propune părților, pe baza 
informațiilor cuprinse în formularul 
electronic de reclamație, una sau mai multe 
entități SAL competente și de a le 
comunica informații referitoare la tarifele 
lor, dacă este cazul, la limba sau la limbile 
în care se va desfășura procedura și la 
durata aproximativă a procedurilor sau de a 
informa partea reclamantă că, pe baza 
informațiilor transmise, nu a putut fi 
identificată nicio entitate SAL competentă;

(b) pe baza informațiilor cuprinse în 
formularul electronic de reclamație,

(i) de a identifica una sau mai multe 
entități SAL competente și de a le 
comunica informații referitoare la tarifele 
lor, dacă este cazul, la limba sau la limbile 
în care se va desfășura procedura și la 
durata aproximativă a procedurilor,
precum și, după caz, la necesitatea 
prezenței fizice a părților sau a 
reprezentanților lor, participarea 
facultativă sau obligatorie la procedurile 
SAL, caracterul obligatoriu sau 
neobligatoriu al rezultatului procedurii, în 
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conformitate cu legislația națională 
aplicabilă, respectiv, sau
(ii) de a informa consumatorul că, pe baza 
informațiilor transmise, nu a putut fi 
identificată nicio entitate SAL competentă;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a publica informații referitoare la 
punctele de contact din statele membre și 
moderatorii respectivi pentru soluționarea 
litigiilor, menționați la articolul 6, 
inclusiv datele de contact;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) de a furniza informații generale privind 
soluționarea alternativă a litigiilor ca 
mijloc de soluționare a litigiilor pe cale 
extrajudiciară;

(h) de a furniza informații generale privind 
soluționarea alternativă a litigiilor și de a o 
promova ca mijloc de soluționare a 
litigiilor pe cale extrajudiciară;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) de a oferi informații referitoare la 
cele mai utilizate metodologii și date 
statistice, defalcate în funcție de diferitele 
subiecte la care se referă;



AD\905645RO.doc 21/38 PE486.178v02-00

RO

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) de a oferi informații în legătură cu 
drepturile consumatorilor în linii 
generale, sub o formă clară, 
cuprinzătoare și ușor de înțeles, care să 
includă o rubrică de întrebări frecvente 
cu privire la problemele cu care se 
confruntă cel mai adesea consumatorii, 
utilizând, dacă este necesar, și 
instrumente interactive; 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorii și comercianții interesați de 
funcțiile platformei pot avea acces la 
informațiile prevăzute la primul paragraf 
indiferent dacă interesul lor este legat de 
depunerea unei reclamații sau nu. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este responsabilă de platforma
SOL în ceea ce privește dezvoltarea, 
funcționarea și întreținerea sa, precum și în 
ceea ce privește securitatea datelor.

(5) Comisia este responsabilă de platforma
de orientare online în ceea ce privește 
dezvoltarea, funcționarea și întreținerea sa,
îndeosebi prin asigurarea unui nivel 
suficient de finanțări și cunoștințe de 
specialitate, precum și în ceea ce privește 
securitatea datelor.
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Amendamentul 36

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) Fiecare stat membru desemnează un 
punct de soluționare a litigiilor (denumit 
în continuare „punct de contact”) și 
comunică numele și coordonatele acestuia 
Comisiei.

(1a) Statele membre încredințează
responsabilitatea pentru punctele de 
contact în primul rând centrelor lor din 
cadrul rețelei Centrelor Europene pentru 
Consumatori. În cazul în care centrul 
respectiv din cadrul Rețelei Centrelor 
Europene ale Consumatorilor nu este 
disponibil pentru a îndeplini această 
atribuție, statele membre pot încredința 
responsabilitatea asociațiilor de 
consumatori sau oricărui alt organism. În 
orice caz, statele membre vor acorda 
preferință structurilor existente la 
alocarea acestei responsabilități.
(1b) Fiecare punct de contact cuprinde cel 
puțin doi moderatori pentru soluționarea 
litigiilor (denumiți în continuare 
„moderatori”). Punctele de contact se 
asigură că moderatorii pot fi contactați 
prin platforma de orientare online.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia și statele membre le oferă 
moderatorilor o formare adecvată, 
asigurându-se că aceștia au cunoștințele 
de specialitate necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor lor în 
conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
16 pentru a adapta informațiile enumerate 
în anexă, ținând cont de criteriile în funcție 
de care entitățile SAL 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 
tratează litigiile reglementate de prezentul 
regulament își definesc propriile domenii 

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, după consultarea Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor, în 
conformitate cu articolul 16 pentru a 
adapta informațiile enumerate în anexă, 
ținând cont de criteriile în funcție de care 
entitățile SAL 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 
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de aplicare. tratează litigiile reglementate de prezentul 
regulament își definesc propriile domenii 
de aplicare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

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 este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
16 pentru a stabili caracteristicile 
formularului electronic de reclamație, 
ținând seama de progresele tehnice. 
Înainte de adoptarea acestor acte
delegate, Comisia consultă Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La primirea unui formular de 
reclamație completat în totalitate, 
platforma de orientare online prelucrează 
reclamația în modul următor:
(a) platforma oferă informațiile prevăzute 
la alineatele (2) și (3), în special o listă cu 
toate entitățile SAL competente, în cazul 
în care a reușit să stabilească cel puțin o 
astfel de entitate;
(b) consumatorul poate selecta una sau 
mai multe entități de pe lista care i-a fost 
pusă la dispoziție;
(c) comerciantul poate selecta una sau 
mai multe entități de pe lista care i-a fost 
pusă la dispoziție, dacă nu s-a angajat 
deja să apeleze la una dintre acestea, în 
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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)];
(d) platforma decide automat să transmită 
reclamația
(i) unei entități SAL identificate în 
conformitate cu alineatele (1b) și (1c) or
(ii) unui moderator în sensul alineatului 
(1d); 
respectiv să sisteze prelucrarea 
reclamației, în temeiul alineatului (1e).

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) 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.

(A se vedea amendamentul la articolul 8 alineatul (5))
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) 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.

(A se vedea amendamentul adus articolului 8 alineatul (6)).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În cazul în care părțile nu convin 
asupra unei entități SAL competente, 
platforma informează consumatorul că 
acesta poate recurge la un moderator din 
locul său de reședință. În cazul în care 
această tentativă se soldează cu un eșec, 
prelucrarea reclamației continuă în 
conformitate cu alineatul (1e).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) În cazul în care nu este identificată 
nicio entitate SAL competentă sau în care 
părțile nu oferă niciun răspuns 
platformei, reclamația nu mai este tratată. 
Consumatorul este informat cu privire la 
posibilitatea de a contacta un moderator 
pentru a primi informații referitoare la 
alte căi de recurs.

(A se vedea amendamentul adus articolului 8 alineatul (4); textul a fost adaptat în 
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consecință).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

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, platforma de 
orientare online îi comunică
consumatorului, în limba reclamației și îi 
trimite prin e-mail comerciantului, în 
limba contractului, următoarele informații:
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Justificare

Aliniere cu amendamentele referitoare la domeniul de aplicare. Partea reclamată nu poate fi 
decât comerciantul.

Amendamentul 46

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) faptul că reclamația nu va fi tratată dacă 
părțile nu oferă niciun răspuns platformei
sau dacă nu este identificată nicio entitate 
SAL competentă;
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) faptul că, dacă părțile nu reușesc să 
ajungă la un acord cu privire la o entitate 
SAL competentă, reclamația va fi 
transmisă la cererea consumatorului unui 
moderator din locul de reședință al părții 
care a introdus reclamația și care 
încearcă să identifice o entitate SAL 
convenabilă ambelor părți;

Amendamentul 48

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) numele și coordonatele punctului de 
contact, inclusiv moderatorii, 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);

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tarifele lor, după caz; (a) tarifele lor;

Justificare

Cheltuielile și costurile legate de procedură trebuie să poată fi justificate și să fie sigure 
pentru consumatorul care dorește să aibă în vedere respectiva procedura.
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Amendamentul 50

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 prezenței fizice a părților 
sau a reprezentanților lor, după caz, cu 
posibilitatea de a soluționa litigii fără 
prezența fizică a părților sau a 
reprezentanților lor, în cazul în care 
acestea au domiciliul sau reședința 
curentă în state membre diferite;

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Reclamația adresată unei entități 
SAL competente se transmite platformei 
în termen de 30 de zile.

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.

eliminat

(A se vedea amendamentul adus articolului 8 alineatul (1e) (nou)).
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

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.

eliminat

(A se vedea amendamentul adus articolului 8 alineatul (1b) (nou)).

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.

eliminat

(A se vedea amendamentul adus articolului 8 alineatul (1c) (nou)).
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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) încheie procedura de soluționare a 
litigiului în termen de 90 de zile de la data
notificării reclamației către părți, în 
conformitate cu articolul 8 litera (ca) 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)], dacă, după 
notificarea litigiului către părți, părțile 
convin să introducă un astfel de recurs în 
fața entității. În cazul în care litigiile au un 
caracter complex sau foarte tehnic, 
entitatea SAL poate să prelungească acest 
termen. Orice prelungire se comunică 
părților și este însoțită de o estimare 
aproximativă a duratei de soluționare a 
litigiului.

Amendamentul 56

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 

(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 
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asemenea, moderatorilor SOL, în scopurile 
menționate la articolul 6 alineatul (3).

asemenea, moderatorilor cărora li s-a 
deferit litigiul, în scopurile menționate la
articolul 6 alineatul (2) și la articolul 6 
alineatul (3).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Platforma de orientare online pune 
la dispoziție o declarație de 
confidențialitate completă, prin care 
persoanele vizate sunt informate cu 
privire la prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal și la drepturile lor în 
ceea ce privește prelucrarea respectivă. 
Declarația de confidențialitate precizează 
în mod clar operațiunile de prelucrare 
efectuate sub responsabilitatea diferiților 
actori din cadrul platformei. 

Justificare

Aliniere cu considerentul 21 propus.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 13 

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 

(1) Comercianții stabiliți în Uniune care 
practică vânzarea de bunuri sau prestarea 
de servii transfrontaliere online informează 
consumatorii cu privire la platforma de 
orientare online și la adresa lor de e-mail.
Accesul la aceste informații trebuie să fie
clar și simplu pe site-urile internet ale 
comercianților și, dacă oferta este 
prezentată prin e-mail sau prin alt mesaj 
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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.

textual transmis prin mijloace electronice, 
în mesajul respectiv. Aceste informații 
includ un link către pagina principală a 
platformei de orientare online. De 
asemenea, comercianții informează 
consumatorii cu privire la platforma de 
orientare online 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.

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10 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)] privind 
informarea consumatorilor de către 
comercianți cu privire la procedurile SAL 
la care respectivii comercianți sunt supuși 
și la angajamentul pe care aceștia din 
urmă și-l iau sau nu de a utiliza proceduri 
de soluționare alternativă a litigiilor pe 
care le au cu consumatorii.

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10 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)].

(3) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolele 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE 
privind informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și a celor încheiate 
în afara spațiilor comerciale.

(3) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolele 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE 
privind informarea consumatorilor în cazul 
contractelor la distanță și a celor încheiate 
în afara spațiilor comerciale, dispozițiilor 
de la articolul 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 de la articolul 185 din 
Directiva 2009/138/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2008 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
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II)2.

(3a) Obligația de a informa consumatorii 
în legătură cu existența unei platforme de 
orientare online în toate mesajele textuale 
în conformitate cu alineatul (1) nu se 
aplică în cazul în care comerciantul este o 
întreprindere mică sau mijlocie, în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii3. În acest caz, 
comerciantul transmite informațiile 
referitoare la platforma de orientare 
online numai după ce consumatorul i-a 
adresat o reclamație.
1 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
2 JO L 335, 17.12.2008, p. 1.
3 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat

Amendamentul 60

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 

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 7 alineatele (4) și (5) este 
acordată pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, începând cu [Oficiul pentru 
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introduce aceeași dată ca la articolul 18 
alineatul (1) = data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

Publicații va introduce aceeași dată ca la 
articolul 18 alineatul (1) = data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul 61

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 competențelor, menționată la 
articolul 7 alineatele (4) și (5), poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
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.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (4) intră în vigoare
numai dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în 
termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, anterior expirării 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor aduce obiecții. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
2 luni. 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (4) și (5) intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici din partea 
Parlamentului European, nici a Consiliului 
în termen de 3 luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
acest termen se prelungește cu 3 luni. 
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La interval de trei ani și prima dată în 
termen de cinci ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament. Raportul este însoțit, după caz, 
de propuneri de modificare a prezentului 
regulament.

La interval de doi ani și prima dată în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament, referindu-se în special la 
gradul de acceptare a platformei de 
orientare online, la măsura în care 
formularul de reclamație este practicabil, 
la eventuala necesitate de a adapta 
informațiile enumerate în anexă, ținând 
seama de criteriile în funcție de care 
entitățile SAL 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)] care tratează 
litigiile încadrate în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament își definesc 
domeniile de aplicare respective, precum 
și la posibilitățile de a elabora noi 
mijloace de comunicare interactive. 
Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri de modificare a prezentului 
regulament.
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică de la 
[Oficiul pentru Publicații va introduce data 
= 6 luni de la termenul de punere în 
aplicare a 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 SAL în 
materie de consum), care urmează să fie 
introdusă în directiva respectivă în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) 
din directiva respectivă], cu excepția 
articolului 5 alineatele (1), (4), (5) și (6), a 
articolului 6 alineatele (1), (2) și (6), a 
articolului 7 alineatele (4) și (5) și a 
articolelor 10, 15 și 16, care se aplică de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Prezentul regulament se aplică de la 
[Oficiul pentru Publicații va introduce data 
= 6 luni de la termenul de punere în 
aplicare a 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 SAL în 
materie de consum), care urmează să fie 
introdusă în directiva respectivă în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) 
din directiva respectivă], cu excepția 
articolului 5 alineatele (1), (4), (5) și (6), a 
articolului 6 alineatele (1), (1a), (1b), (2) 
și (5), a articolului 7 alineatele (4) și (5) și 
a articolelor 10, 15 și 16, care se aplică de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
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