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24.3.2019 A8-0447/109

Alteração 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo da presente diretiva é 
permitir que as entidades qualificadas, que 
representam os interesses coletivos dos 
consumidores, procurem obter reparação 
intentando ações coletivas contra as 
infrações cometidas ao direito da União. 
As entidades qualificadas devem poder 
solicitar a cessação ou proibição de uma 
infração, solicitar a confirmação de que 
ocorreu uma infração e obter reparação, 
nomeadamente indemnização, reparação 
ou redução do preço, conforme previsto 
nas legislações nacionais.

(1) O objetivo da presente diretiva é 
permitir que as entidades qualificadas, que 
representam os interesses coletivos dos 
consumidores, procurem obter reparação 
intentando ações coletivas contra as 
infrações cometidas ao direito da União. 
As entidades qualificadas devem poder 
solicitar a cessação ou proibição de uma 
infração, solicitar a confirmação de que 
ocorreu uma infração e obter reparação, 
nomeadamente indemnização, reparação, 
substituição, remoção, redução do preço, 
rescisão de contrato ou reembolso do 
preço pago, conforme previsto nas 
legislações nacionais.
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24.3.2019 A8-0447/110

Alteração 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comissão adotou uma proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n.º 261/2004 que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos 
transportes aéreos em caso de recusa de 
embarque e de cancelamento ou atraso 
considerável dos voos, e o Regulamento 
(CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras 
aéreas no transporte de passageiros e 
respetiva bagagem30, assim como uma 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos 
direitos e obrigações dos passageiros dos 
serviços ferroviários31. É, por 
conseguinte, adequado estabelecer que, 
um ano após a entrada em vigor da 
diretiva, a Comissão avalie se as normas 
da União no domínio dos direitos dos 
passageiros aéreos e ferroviários 
oferecem um nível adequado de proteção 
dos consumidores, comparável ao previsto 
na diretiva, e as eventuais conclusões 
necessárias no que respeita ao âmbito de 
aplicação da mesma

Suprimido

_________________
30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.
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24.3.2019 A8-0447/111

Alteração 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros podem exigir 
que as entidades qualificadas forneçam 
informações suficientes para justificar uma 
ação coletiva de reparação, incluindo uma 
descrição do grupo de consumidores 
afetados pela infração e as questões de 
facto e de direito a resolver no âmbito da 
ação coletiva. Para intentar a ação, a 
entidade qualificada não deve ser obrigada 
a identificar individualmente todos os 
consumidores afetados pela infração em 
causa. Em ações coletivas de reparação, o 
tribunal ou a autoridade administrativa 
terão de verificar o mais cedo possível, na 
fase inicial do processo, se o caso é 
adequado para ser intentado como ação 
coletiva, atendendo à natureza da infração 
e às características dos danos sofridos 
pelos consumidores em causa.

(18) Os Estados-Membros podem exigir 
que as entidades qualificadas forneçam 
informações suficientes para justificar uma 
ação coletiva de reparação, incluindo uma 
descrição do grupo de consumidores 
afetados pela infração e as questões de 
facto e de direito a resolver no âmbito da 
ação coletiva. Para intentar a ação, a 
entidade qualificada deve ser obrigada a 
identificar individualmente todos os 
consumidores afetados por uma infração e 
a obter o seu consentimento prévio para 
ser implicado na ação coletiva. Em ações 
coletivas de reparação, o tribunal ou a 
autoridade administrativa terão de verificar 
o mais cedo possível, na fase inicial do 
processo, se o caso é adequado para ser 
intentado como ação coletiva, atendendo à 
natureza da infração e às características dos 
danos sofridos pelos consumidores em 
causa.
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24.3.2019 A8-0447/112

Alteração 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Nos casos que envolvem pequenos 
montantes, a maioria dos consumidores 
não é suscetível de tomar medidas para 
fazer valer os seus direitos, uma vez que os 
esforços seriam superiores aos benefícios 
individuais. No entanto, se a mesma prática 
disser respeito a um certo número de 
consumidores, as perdas agregadas podem 
ser significativas. Nesses casos, o tribunal 
ou a autoridade competente pode 
considerar que é desproporcionado 
distribuir as verbas pelos consumidores em 
causa, por ser, por exemplo, demasiado 
oneroso ou inviável. Por conseguinte, as 
verbas recebidas a título de reparação 
através de ações coletivas contribuirão 
muito mais para a finalidade de proteger os 
interesses coletivos dos consumidores e 
devem ser canalizadas para um objetivo 
público, como, por exemplo, um fundo de 
apoio judiciário do consumidor, campanhas 
de sensibilização dirigidas aos 
consumidores ou movimentos de 
consumidores.

(21) Nos casos que envolvem pequenos 
montantes, a maioria dos consumidores 
não é suscetível de tomar medidas para 
fazer valer os seus direitos, uma vez que os 
esforços seriam superiores aos benefícios 
individuais. No entanto, se a mesma prática 
disser respeito a um certo número de 
consumidores, as perdas agregadas podem 
ser significativas. Nesses casos, não 
obstante o direito a pedir uma 
indemnização por parte dos consumidores 
individuais, o tribunal ou a autoridade 
competente pode considerar que é 
desproporcionado distribuir as verbas pelos 
consumidores em causa, por ser, por 
exemplo, demasiado oneroso ou inviável. 
Por conseguinte, as verbas recebidas a 
título de reparação através de ações 
coletivas contribuirão muito mais para a 
finalidade de proteger os interesses 
coletivos dos consumidores e devem ser 
canalizadas para um objetivo público, 
como, por exemplo, um fundo de apoio 
judiciário do consumidor, campanhas de 
sensibilização dirigidas aos consumidores 
ou movimentos de consumidores. Os 
fundos não devem ser atribuídos à 
entidade habilitada que intentou a ação, a 
fim de evitar conflitos de interesses.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Alteração 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê normas 
que permitem às entidades qualificadas 
instaurar ações coletivas para proteger os 
interesses coletivos dos consumidores, 
prevendo simultaneamente garantias 
adequadas para prevenir a litigância de má-
fé.

1. A presente diretiva prevê normas 
que permitem às entidades qualificadas 
instaurar ações coletivas para proteger os 
interesses coletivos dos consumidores em 
caso de danos em massa, prevendo 
simultaneamente garantias adequadas para 
prevenir a litigância de má-fé.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Alteração 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável às 
ações coletivas intentadas contra a violação 
por profissionais dos atos legislativos da 
União enumerados no anexo I, que lese ou 
seja suscetível de lesar os interesses 
coletivos dos consumidores. Aplica-se às 
infrações nacionais ou transnacionais, 
inclusivamente quando a infração tenha 
cessado antes de ter sido intentada a ação 
coletiva ou antes da sua conclusão.

1. A presente diretiva é aplicável às 
ações coletivas intentadas contra a violação 
por profissionais dos atos legislativos da 
União enumerados no anexo I, que lese ou 
seja suscetível de lesar em massa os 
interesses coletivos dos consumidores. 
Aplica-se às infrações de dimensão 
europeia, inclusivamente quando a 
infração tenha cessado antes de ter sido 
intentada a ação coletiva ou antes da sua 
conclusão.

Or. en



AM\1180785PT.docx PE635.490v01-00

PT Unida na diversidade PT

24.3.2019 A8-0447/115

Alteração 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A ação coletiva não substitui o 
direito de o consumidor receber uma 
compensação a título individual, prevista 
especificamente pelo direito da União, em 
caso de violação por profissionais dos atos 
legislativos da União.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Alteração 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não se aplica a 
atos legislativos da União objeto de 
revisão nos termos indicados no anexo II-
A (novo).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Alteração 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Danos em massa», uma infração 
generalizada ao nível da União, por 
profissionais dos atos legislativos da 
União enumerados no anexo I, que lese 
ou seja suscetível de lesar os interesses 
coletivos de um número considerável de 
consumidores.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Alteração 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) «Infração generalizada ao nível da 
União», uma infração generalizada que 
tenha prejudicado, prejudique ou seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
coletivos dos consumidores em pelo 
menos dois terços dos Estados-Membros, 
que, conjuntamente, correspondam a pelo 
menos dois terços da população da União.

Or. en


