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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută faptul că obiectivul general al noului program privind protecția 
consumatorilor propus de Comisie este acela de a plasa consumatorul capacitat decizional în 
centrul pieței unice și, în special, de a crea instrumente care să detecteze deficiențele din 
standarde și practici și care să le remedieze în mod eficace în întreaga Europă. Este esențial ca 
consumatorii să își poată exercita cu încredere drepturile care decurg din legislația Uniunii și 
ca, atunci când aceste drepturi sunt încălcate, ei să se poată baza atât pe aplicarea efectivă a 
acestor drepturi, cât și pe accesul facil la măsuri reparatorii eficiente.

În acest context, raportoarea pentru aviz salută propunerile actuale referitoare la soluționarea 
online a litigiilor pentru consumatori (Regulamentul privind SOL în materie de consum) și la 
soluționarea alternativă a litigiilor (Directiva privind SAL în materie de consum) și propune, 
astfel, câteva amendamente la propunerea cu privire la un program privind protecția 
consumatorilor pentru a asigura faptul că aceste inițiative vor beneficia de fonduri suficiente.

În ceea ce privește obiectivul 4 - aplicarea legii, raportoarea pentru aviz consideră că ar trebui 
luate mai multe măsuri pentru cooperarea administrativă și în materie de aplicare a legii cu 
țările terțe care nu participă la program, în special printr-un nivel mai mare de promovare a
cooperării cu organizațiile internaționale pe tema aplicării drepturilor consumatorilor.

AMENDAMENTE

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
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca protecția 
consumatorilor să fie îmbunătățită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
privește siguranța, informarea și educația 
consumatorilor, drepturile și măsurile 
reparatorii, precum și asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea și 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate periodic. Ar trebui să fie stabiliți 
indicatori de evaluare a politicii de 
protecție a consumatorilor.

(5) Este important ca protecția 
consumatorilor să fie îmbunătățită. Pentru 
a realiza acest obiectiv general, ar trebui să 
fie stabilite obiective specifice în ceea ce 
privește siguranța, informarea și educația 
consumatorilor, drepturile și măsurile 
reparatorii, precum și asigurarea respectării 
drepturilor consumatorilor. Valoarea și 
impactul măsurilor luate în cadrul 
programului ar trebui să fie monitorizate și 
evaluate periodic, iar beneficiile 
simplificării, ale reglementării inteligente 
și ale reducerii la minimum a costurilor 
pentru consumatori și a sarcinilor 
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administrative pentru IMM-uri ar trebui 
să fie mereu luate în considerare. Ar 
trebui să fie stabiliți indicatori de evaluare 
a politicii de protecție a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare și îmbunătățirea accesului la 
măsurile reparatorii, inclusiv soluționarea 
alternativă a litigiilor.

(c) Obiectivul 3 – drepturi și măsuri 
reparatorii: consolidarea drepturilor 
consumatorilor în special prin măsuri de 
reglementare inteligentă și îmbunătățirea 
accesului la măsurile reparatorii accesibile, 
inclusiv soluționarea alternativă a litigiilor.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii 
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin 
recurgerea la soluționarea alternativă a 
litigiilor pentru a rezolva litigii naționale și 
transfrontaliere și prin activitatea unui 
sistem online de soluționare a litigiilor la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Obiectivul 4 – aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naționale 
însărcinate cu aplicarea legii și prin 
acordarea de consiliere consumatorilor.

(d) Obiectivul 4 – aplicarea legii: 
sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
consumatorilor prin consolidarea 
cooperării între organismele naționale 
însărcinate cu aplicarea legii și țările terțe 
și prin acordarea de consiliere 
consumatorilor.
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Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
cooperării în cadrul Rețelei de cooperare în 
materie de protecție a consumatorului, 
precum și prin activitatea centrelor 
europene pentru consumatori.

Acest obiectiv va fi evaluat, în special, prin 
nivelul fluxului informațional și al 
cooperării în cadrul Rețelei de cooperare în 
materie de protecție a consumatorului, prin 
activitatea centrelor europene pentru 
consumatori, precum și prin nivelul de 
cooperare cu organizațiile internaționale.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, inclusiv

8. Pregătirea, evaluarea transpunerii, 
monitorizarea, evaluarea, punerea în 
aplicare și aplicarea de către statele 
membre a legislației în materie de protecție 
a consumatorului și alte inițiative în 
materie de reglementare și promovarea 
inițiativelor de autoreglementare și de 
coreglementare, inclusiv

(c) studii, evaluări ex ante și ex post, 
evaluări ale impactului, consultări publice, 
evaluarea legislației existente;

(a) studii și activități de reglementare 
inteligentă, precum evaluări ex ante și ex 
post, evaluări ale impactului, consultări 
publice, evaluarea și simplificarea 
legislației existente;

(d) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(b) seminarii, conferințe, ateliere de lucru 
și întâlniri cu părțile interesate și experți;

(e) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(c) dezvoltarea și întreținerea bazelor de 
date accesibile cu ușurință publicului, cu 
privire la punerea în aplicare a legislației 
Uniunii privind protecția consumatorilor;

(ca) promovarea măsurilor benefice 
pentru protecția consumatorilor pentru a 
reduce sarcinile administrative ale IMM-
urilor;

(f) evaluarea acțiunilor întreprinse în cadrul 
programului.

(d) evaluarea acțiunilor întreprinse în 
cadrul programului.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa I – Obiectivul IV – punctul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program.

(d) acțiuni de cooperare în materie de 
administrație și asigurare a respectării 
legislației cu țările terțe care nu participă la 
program și cu organizațiile internaționale.

Or. en


