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24.3.2019 A8-0447/109

Amendamentul 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Scopul prezentei directive este de a 
permite entităților calificate, care 
reprezintă interesele colective ale 
consumatorilor, să solicite măsuri 
reparatorii prin intermediul unor acțiuni de 
reprezentare în cazul încălcării dispozițiilor 
dreptului Uniunii. Entitățile calificate ar 
trebui să poată solicita încetarea sau 
interzicerea unei încălcări, confirmarea 
faptului că a avut loc o încălcare și să poată 
solicita reparații, de exemplu, o 
compensație, o despăgubire sau o 
reducere de preț, în funcție de dispozițiile 
legislației naționale.

(1) Scopul prezentei directive este de a 
permite entităților calificate, care 
reprezintă interesele colective ale 
consumatorilor, să solicite măsuri 
reparatorii prin intermediul unor acțiuni de 
reprezentare în cazul încălcării dispozițiilor 
dreptului Uniunii. Entitățile calificate ar 
trebui să poată solicita încetarea sau 
interzicerea unei încălcări, confirmarea 
faptului că a avut loc o încălcare și să poată 
solicita despăgubiri, cum ar fi o 
compensare, o reparație, o înlocuire, o 
eliminare, o reducere de preț, rezilierea 
contractului sau rambursarea prețului 
plătit în funcție de dispozițiile legislației 
naționale.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Amendamentul 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia a adoptat o Propunere de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor norme comune în 
materie de compensare și de asistență a 
pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare și anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor și a 
Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind 
răspunderea operatorilor de transport 
aerian privind transportul aerian al 
pasagerilor și al bagajelor acestora30 și o 
Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind drepturile și obligațiile călătorilor 
din transportul feroviar31. Prin urmare, 
este oportun să se prevadă că, după un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, Comisia va evalua dacă normele 
Uniunii în domeniul transportului aerian 
și al drepturilor călătorilor din transportul 
feroviar oferă un nivel corespunzător de 
protecție a consumatorilor, comparabil cu 
cel prevăzut în prezenta directivă și, dacă 
este necesar, va formula concluziile 
necesare în ceea ce privește domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

eliminat

_________________
30 COM(2013) 130 final.
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31 COM(2017) 548 final.
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24.3.2019 A8-0447/111

Amendamentul 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre pot solicita 
entităților calificate să furnizeze suficiente 
informații în sprijinul unei acțiuni de 
reprezentare în vederea obținerii de 
reparații, inclusiv o descriere a grupului de 
consumatori vizat de încălcare și aspectele 
de fapt și de drept care trebuie soluționate 
în cadrul acțiunii de reprezentare. Entitatea 
calificată nu ar trebui să aibă obligația de a 
identifica individual toți consumatorii 
vizați de o încălcare pentru a putea iniția 
acțiunea. În acțiunile de reprezentare în 
vederea obținerii de reparații, instanța 
judecătorească sau autoritatea 
administrativă ar trebui să verifice, într-o 
etapă cât mai timpurie a procedurii, dacă 
respectivul caz este potrivit pentru a fi 
introdus ca acțiune de reprezentare, având 
în vedere natura încălcării și caracteristicile 
prejudiciilor suferite de consumatorii în 
cauză.

(18) Statele membre pot solicita 
entităților calificate să furnizeze suficiente 
informații în sprijinul unei acțiuni de 
reprezentare în vederea obținerii de 
reparații, inclusiv o descriere a grupului de 
consumatori vizat de încălcare și aspectele 
de fapt și de drept care trebuie soluționate 
în cadrul acțiunii de reprezentare. Entitatea 
calificată ar trebui să aibă obligația de a 
identifica individual toți consumatorii 
vizați de o încălcare și de a obține 
consimțământul lor prealabil de a fi 
implicați în acțiunea reprezentativă, 
pentru a putea iniția acțiunea. În acțiunile 
de reprezentare în vederea obținerii de 
reparații, instanța judecătorească sau 
autoritatea administrativă ar trebui să 
verifice, într-o etapă cât mai timpurie a 
procedurii, dacă respectivul caz este 
potrivit pentru a fi introdus ca acțiune de 
reprezentare, având în vedere natura 
încălcării și caracteristicile prejudiciilor 
suferite de consumatorii în cauză.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Amendamentul 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cazurile cu valoare scăzută, 
pentru majoritatea consumatorilor este 
puțin probabil că vor lua măsuri pentru a-și 
invoca drepturile, deoarece eforturile pe 
care ar trebui să le depună ar fi mai mari 
decât beneficiile individuale. Cu toate 
acestea, în cazul în care aceeași practică 
vizează mai mulți consumatori, pierderile 
cumulate pot fi semnificative. În aceste 
cazuri, instanța sau autoritatea poate 
considera că este disproporționat ca 
fondurile să fie distribuite înapoi 
consumatorilor vizați, deoarece, de 
exemplu, acest lucru este prea oneros sau 
imposibil de pus în practică. Prin urmare, 
fondurile obținute ca reparație prin 
intermediul acțiunilor de reprezentare ar 
servi mai bine scopurilor de protecție a 
intereselor colective ale consumatorilor și 
ar trebui să fie orientate spre un scop 
public relevant, cum ar fi un fond destinat 
asistenței juridice pentru consumatori, 
campaniilor de sensibilizare sau acțiunilor 
în care sunt implicați consumatorii.

(21) În cazurile cu valoare scăzută, 
pentru majoritatea consumatorilor este 
puțin probabil că vor lua măsuri pentru a-și 
invoca drepturile, deoarece eforturile pe 
care ar trebui să le depună ar fi mai mari 
decât beneficiile individuale. Cu toate 
acestea, în cazul în care aceeași practică 
vizează mai mulți consumatori, pierderile 
cumulate pot fi semnificative. În aceste 
cazuri, fără a aduce atingere dreptului 
consumatorilor individuali de a solicita 
despăgubiri, instanța sau autoritatea poate 
considera că este disproporționat ca 
fondurile să fie distribuite înapoi 
consumatorilor vizați, deoarece, de 
exemplu, acest lucru este prea oneros sau 
imposibil de pus în practică. Prin urmare, 
fondurile obținute ca reparație prin 
intermediul acțiunilor de reprezentare ar 
servi mai bine scopurilor de protecție a 
intereselor colective ale consumatorilor și 
ar trebui să fie orientate spre un scop 
public relevant, cum ar fi un fond destinat 
asistenței juridice pentru consumatori, 
campaniilor de sensibilizare sau acțiunilor 
în care sunt implicați consumatorii. 
Fondurile nu ar trebui alocate entității 
calificate care a introdus acțiunea, pentru 
a evita conflictele de interese.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Amendamentul 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă stabilește 
normele în temeiul cărora entitățile 
calificate pot iniția acțiuni de reprezentare 
în scopul de a proteja interesele colective 
ale consumatorilor și asigură, în același 
timp, garanții adecvate pentru evitarea 
abuzului de procedură.

1. Prezenta directivă stabilește 
normele în temeiul cărora entitățile 
calificate pot iniția acțiuni de reprezentare 
în scopul de a proteja interesele colective 
ale consumatorilor în cazul unor prejudicii 
colective, și asigură, în același timp, 
garanții adecvate pentru evitarea abuzului 
de procedură.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Amendamentul 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
acțiunilor de reprezentare introduse ca 
urmare a încălcării de către comercianți a 
dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate în 
anexa I care prejudiciază sau poate 
prejudicia interesele colective ale 
consumatorilor. Directiva se aplică 
încălcărilor de la nivel intern și 
transfrontalier, chiar dacă încălcările 
respective au încetat înainte de începerea 
sau de încheierea acțiunii de reprezentare.

1. Prezenta directivă se aplică 
acțiunilor de reprezentare introduse ca 
urmare a încălcării de către comercianți a 
dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate în 
anexa I care prejudiciază sau este probabil 
să prejudicieze în mod colectiv interesele 
colective ale consumatorilor. Directiva se 
aplică încălcărilor care au o dimensiune la 
nivelul Uniunii, chiar dacă încălcările 
respective au încetat înainte de începerea 
sau de încheierea acțiunii de reprezentare.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Amendamentul 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Acțiunea de reprezentare nu 
înlocuiește dreptul consumatorului de a 
primi compensații individuale, prevăzute 
de dispozițiile specifice din dreptul 
Uniunii, în cazul în care comercianții 
încalcă dispoziții ale dreptului Uniunii.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Amendamentul 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu se aplică 
dreptului Uniunii aflat în curs de 
revizuire care figurează în anexa IIa 
(nouă).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Amendamentul 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „prejudiciu colectiv” înseamnă o 
încălcare pe scară largă, cu dimensiune 
specifică Uniunii, de către comercianți a 
dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate 
în anexa I, încălcare ce prejudiciază sau 
poate prejudicia interesele colective al 
unui număr considerabil de consumatori;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Amendamentul 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) „încălcare pe scară largă cu o 
dimensiune specifică Uniunii” înseamnă 
o încălcare pe scară largă care a adus, 
aduce sau ar putea aduce prejudicii 
intereselor colective ale consumatorilor în 
cel puțin două treimi din statele membre 
ce reprezintă cumulat cel puțin două 
treimi din populația Uniunii.

Or. en


