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Alteração  53 

Tibor Szanyi 

 

Projeto de resolução legislativa 

Citação 5-A (nova) 

 
Projeto de resolução legislativa Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários do Parlamento 

Europeu (A8-0001/2017) sobre o 

Relatório Anual sobre a Política de 

Concorrência da UE, designadamente, os 

n.os 151 a 159 do relatório mencionado, 

Or. en 

Alteração  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais abertos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. Essa aplicação protege os 

consumidores contra práticas comerciais 

que mantêm os preços de produtos e 

serviços artificialmente elevados e aumenta 

as suas possibilidades de escolha de 

produtos e serviços inovadores. 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais abertos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. A concorrência é um incentivo 

importante à inovação. Os mercados 

pequenos e segmentados da Europa 

geralmente sofrem mais sem ela. A 

concorrência protege os consumidores 

contra práticas comerciais que mantêm os 

preços de produtos e serviços 

artificialmente elevados e aumenta as suas 
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possibilidades de escolha de produtos e 

serviços inovadores. 

Or. fi 

 

Alteração  55 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais abertos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. Essa aplicação protege os 

consumidores contra práticas comerciais 

que mantêm os preços de produtos e 

serviços artificialmente elevados e aumenta 

as suas possibilidades de escolha de 

produtos e serviços inovadores. 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais abertos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. Essa aplicação protege os 

consumidores e as empresas que exercem 

atividades no mercado interno contra 

práticas comerciais que mantêm os preços 

de produtos e serviços artificialmente 

elevados e aumenta as suas possibilidades 

de escolha de produtos e serviços 

inovadores. 

Or. de 

 

Alteração  56 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais abertos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. Essa aplicação protege os 

consumidores contra práticas comerciais 

que mantêm os preços de produtos e 

serviços artificialmente elevados e aumenta 

as suas possibilidades de escolha de 

produtos e serviços inovadores. 

1) Os artigos 101.º e 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relevam da ordem pública e 

deverão ser aplicados de forma eficaz em 

toda a União para assegurar que a 

concorrência não seja falseada no mercado 

interno. É necessária uma aplicação efetiva 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para 

garantir mercados mais justos e 

concorrenciais na Europa, nos quais as 

empresas possam concorrer em função dos 

seus próprios méritos e não criem 

obstáculos à entrada no mercado, de modo 

a permitir a criação de riqueza e de 

empregos. Essa aplicação protege os 

consumidores contra práticas comerciais 

que mantêm os preços de produtos e 

serviços artificialmente elevados e aumenta 

as suas possibilidades de escolha de 

produtos e serviços inovadores. 

Or. en 

 

Alteração  57 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A) Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades nacionais 

da concorrência apresentem relatórios 

periódicos, que devem ser divulgados, 

sobre as suas atividades a um organismo 

governamental ou parlamentar. Os 

Estados-Membros devem garantir que 

esses relatórios incluem informações 

sobre as nomeações e demissões dos 

membros do órgão decisório, o nível de 

recursos afeto durante o ano em causa e 

quaisquer alterações a esse nível em 
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comparação com os anos anteriores. 

Or. en 

Justificação 

Os organismos governamentais ou parlamentares devem receber relatórios periódicos das 

autoridades nacionais da concorrência sobre as suas atividades, os quais devem ser tornados 

públicos. Esses relatórios devem, nomeadamente, incluir informações sobre as nomeações e 

demissões de membros do órgão decisório e as alterações ao nível de recursos, permitindo 

um acompanhamento efetivo da observância das garantias desta diretiva. 

 

Alteração  58 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A) Por forma a evitar a introdução 

desnecessária de nova legislação 

processual nos Estados-Membros, as 

atuais atribuições de competências de 

investigação e decisão pelas diversas ANC 

num Estado-Membro não devem ser 

postas em causa pela presente diretiva. 

Or. de 

 

Alteração  59 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4) Além disso, conferir às ANC 

competências para obterem em formato 

digital todas as informações relacionadas 

com a empresa investigada, 

independentemente do suporte em que 

estiverem armazenadas, afetará também o 

alcance das competências das ANC, 

4) Além disso, conferir às ANC 

competências para obterem em formato 

digital informações relacionadas com a 

empresa investigada, independentemente 

do suporte em que estiverem armazenadas, 

afetará também o alcance das competências 

das ANC, quando, nas fases iniciais do 
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quando, nas fases iniciais do processo, 

estas adotarem as medidas de investigação 

pertinentes também com base nas 

disposições de direito nacional da 

concorrência aplicadas em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Conferir às 

ANC competências para realizarem 

inspeções com um alcance diferente 

consoante apliquem, em última análise, 

apenas disposições de direito nacional da 

concorrência ou também, em paralelo, os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, 

comprometeria a eficácia da aplicação do 

direito da concorrência no mercado 

interno. Por conseguinte, o âmbito de 

aplicação da diretiva deve abranger tanto a 

aplicação autónoma dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE como a aplicação, em 

paralelo, do direito nacional da 

concorrência ao mesmo processo, com a 

exceção da proteção das declarações de 

clemência e das propostas de transação, 

que abrange também o direito nacional da 

concorrência aplicado de forma autónoma. 

processo, estas adotarem as medidas de 

investigação pertinentes também com base 

nas disposições de direito nacional da 

concorrência aplicadas em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Conferir às 

ANC competências para realizarem 

inspeções com um alcance diferente 

consoante apliquem, em última análise, 

apenas disposições de direito nacional da 

concorrência ou também, em paralelo, os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, 

comprometeria a eficácia da aplicação do 

direito da concorrência no mercado 

interno. Por conseguinte, o âmbito de 

aplicação da diretiva deve abranger tanto a 

aplicação autónoma dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE como a aplicação, em 

paralelo, do direito nacional da 

concorrência ao mesmo processo, com a 

exceção da proteção das declarações de 

clemência e das propostas de transação, 

que abrange também o direito nacional da 

concorrência aplicado de forma autónoma. 

Or. en 

 

Alteração  60 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5) O direito nacional impede que 

muitas ANC disponham das garantias de 

independência e das competências 

necessárias em matéria de execução e de 

aplicação de coimas para conseguirem 

aplicar essas regras de forma eficaz, o que 

compromete a sua capacidade para aplicar 

de forma eficaz os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE e as disposições do direito nacional 

da concorrência em paralelo com os 

5) O direito nacional impede que 

muitas ANC disponham das garantias de 

independência e das competências 

necessárias em matéria de execução e de 

aplicação de coimas para conseguirem 

aplicar essas regras de forma eficaz, o que 

compromete a sua capacidade para aplicar 

de forma eficaz os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE e as disposições do direito nacional 

da concorrência em paralelo com os 



 

PE613.265v01-00 8/138 AM\1138283PT.docx 

PT 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, se for caso 

disso. Por exemplo, ao abrigo do direito 

nacional, muitas ANC não dispõem de 

instrumentos efetivos para recolher provas 

das infrações aos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, aplicar coimas às empresas que 

violem a lei ou dispor dos recursos 

necessários para aplicar de forma eficaz os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

situação pode impedi-las de adotar medidas 

ou fazer com que limitem as suas medidas 

de execução. O facto de muitas ANC não 

disporem de instrumentos operacionais e 

de garantias para aplicarem os artigos 101.º 

e 102.º do TFUE implica que as empresas 

envolvidas em práticas anticoncorrenciais 

possam confrontar-se com resultados 

processuais muito diferentes consoante o 

Estado-Membro em que exercem 

atividades: podem não ser sujeitas a 

qualquer aplicação ou a uma aplicação 

ineficaz dos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE. Por exemplo, nalguns Estados-

Membros, as empresas conseguem furtar-

se à responsabilidade pelo pagamento das 

coimas através de uma simples 

reestruturação. A aplicação desigual dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE traduz-se na 

perda de oportunidades para eliminar os 

obstáculos à entrada no mercado e criar 

mercados mais abertos e concorrenciais em 

toda a União Europeia, para que as 

empresas concorram com base nos seus 

próprios méritos. As empresas e os 

consumidores são particularmente afetados 

nos Estados-Membros em que as ANC 

estão menos equipadas para aplicarem as 

regras de forma eficaz. As empresas não 

podem concorrer com base nos seus 

méritos próprios se existirem portos 

seguros para práticas anticoncorrenciais, 

porque, por exemplo, não se conseguem 

recolher provas de práticas 

anticoncorrenciais ou porque as empresas 

conseguem furtar-se à responsabilidade 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, se for caso 

disso. Por exemplo, ao abrigo do direito 

nacional, muitas ANC não dispõem de 

instrumentos efetivos para recolher provas 

das infrações aos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, aplicar coimas às empresas que 

violem a lei ou dispor dos recursos 

humanos e financeiros adequados e ter a 

autonomia financeira necessária para 

aplicar de forma eficaz os artigos 101.º e 

102.º do TFUE. Nos últimos anos, várias 

ANC assistiram a reduções dos seus 

orçamentos e equipas, o que põe em causa 

o correto funcionamento das ANC e o 

cumprimento das suas missões. Esta 

situação pode impedi-las de adotar medidas 

ou fazer com que limitem as suas medidas 

de execução. O facto de muitas ANC não 

disporem de instrumentos operacionais e 

de garantias para aplicarem os artigos 101.º 

e 102.º do TFUE implica que as empresas 

envolvidas em práticas anticoncorrenciais 

possam confrontar-se com resultados 

processuais muito diferentes consoante o 

Estado-Membro em que exercem 

atividades: podem não ser sujeitas a 

qualquer aplicação ou a uma aplicação 

ineficaz dos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE. Por exemplo, nalguns Estados-

Membros, as empresas conseguem furtar-

se à responsabilidade pelo pagamento das 

coimas através de uma simples 

reestruturação. A aplicação desigual dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE traduz-se na 

perda de oportunidades para eliminar os 

obstáculos à entrada no mercado e criar 

mercados mais justos e concorrenciais em 

toda a União, para que as empresas 

concorram com base nos seus próprios 

méritos. As empresas e os consumidores 

são particularmente afetados nos Estados-

Membros em que as ANC estão menos 

equipadas para aplicarem as regras de 

forma eficaz. As empresas não podem 

concorrer com base nos seus méritos 
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pelo pagamento das coimas. São, deste 

modo, dissuadidas de entrar nesses 

mercados e de aí exercer o seu direito de 

estabelecimento e de oferecer bens e 

serviços. Os consumidores dos Estados-

Membros onde o nível de aplicação da lei é 

mais baixo não beneficiam das vantagens 

decorrentes da aplicação efetiva das regras 

de concorrência. Por conseguinte, a 

aplicação desigual dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE e das disposições do direito 

nacional da concorrência em paralelo com 

os artigos 101.º e 102.º do TFUE em toda a 

Europa falseia a concorrência no mercado 

interno e compromete o seu bom 

funcionamento. 

próprios se existirem portos seguros para 

práticas anticoncorrenciais, porque, por 

exemplo, não se conseguem recolher 

provas de práticas anticoncorrenciais ou 

porque as empresas conseguem furtar-se à 

responsabilidade pelo pagamento das 

coimas. São, deste modo, dissuadidas de 

entrar nesses mercados e de aí exercer o 

seu direito de estabelecimento e de 

oferecer bens e serviços. Os consumidores 

dos Estados-Membros onde o nível de 

aplicação da lei é mais baixo não 

beneficiam das vantagens decorrentes da 

aplicação efetiva das regras de 

concorrência. Por conseguinte, a aplicação 

desigual dos artigos 101.º e 102.º do TFUE 

e das disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE em toda a 

União falseia a concorrência no mercado 

interno e compromete o seu bom 

funcionamento. 

Or. en 

 

Alteração  61 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5) O direito nacional impede que 

muitas ANC disponham das garantias de 

independência e das competências 

necessárias em matéria de execução e de 

aplicação de coimas para conseguirem 

aplicar essas regras de forma eficaz, o que 

compromete a sua capacidade para aplicar 

de forma eficaz os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE e as disposições do direito nacional 

da concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, se for caso 

disso. Por exemplo, ao abrigo do direito 

nacional, muitas ANC não dispõem de 

5) Algumas lacunas no direito 

nacional podem impedir que as ANC 

disponham das garantias de independência 

e das competências necessárias em matéria 

de execução e de aplicação de coimas para 

conseguirem aplicar essas regras de forma 

eficaz, o que compromete a sua capacidade 

para aplicar de forma eficaz os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e as 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, se for caso 

disso. Por exemplo, ao abrigo do direito 
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instrumentos efetivos para recolher provas 

das infrações aos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, aplicar coimas às empresas que 

violem a lei ou dispor dos recursos 

necessários para aplicar de forma eficaz os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

situação pode impedi-las de adotar medidas 

ou fazer com que limitem as suas medidas 

de execução. O facto de muitas ANC não 

disporem de instrumentos operacionais e 

de garantias para aplicarem os artigos 101.º 

e 102.º do TFUE implica que as empresas 

envolvidas em práticas anticoncorrenciais 

possam confrontar-se com resultados 

processuais muito diferentes consoante o 

Estado-Membro em que exercem 

atividades: podem não ser sujeitas a 

qualquer aplicação ou a uma aplicação 

ineficaz dos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE. Por exemplo, nalguns Estados-

Membros, as empresas conseguem furtar-

se à responsabilidade pelo pagamento das 

coimas através de uma simples 

reestruturação. A aplicação desigual dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE traduz-se na 

perda de oportunidades para eliminar os 

obstáculos à entrada no mercado e criar 

mercados mais abertos e concorrenciais em 

toda a União Europeia, para que as 

empresas concorram com base nos seus 

próprios méritos. As empresas e os 

consumidores são particularmente afetados 

nos Estados-Membros em que as ANC 

estão menos equipadas para aplicarem as 

regras de forma eficaz. As empresas não 

podem concorrer com base nos seus 

méritos próprios se existirem portos 

seguros para práticas anticoncorrenciais, 

porque, por exemplo, não se conseguem 

recolher provas de práticas 

anticoncorrenciais ou porque as empresas 

conseguem furtar-se à responsabilidade 

pelo pagamento das coimas. São, deste 

modo, dissuadidas de entrar nesses 

mercados e de aí exercer o seu direito de 

nacional, muitas ANC não dispõem de 

instrumentos efetivos para recolher provas 

das infrações aos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, aplicar coimas às empresas que 

violem a lei ou dispor dos recursos 

necessários para aplicar de forma eficaz os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

situação pode impedi-las de adotar medidas 

ou fazer com que limitem as suas medidas 

de execução. O facto de muitas ANC não 

disporem de instrumentos operacionais e 

de garantias para aplicarem os artigos 101.º 

e 102.º do TFUE implica que as empresas 

envolvidas em práticas anticoncorrenciais 

possam confrontar-se com resultados 

processuais muito diferentes consoante o 

Estado-Membro em que exercem 

atividades: podem não ser sujeitas a 

qualquer aplicação ou a uma aplicação 

ineficaz dos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE. Por exemplo, nalguns Estados-

Membros, as empresas conseguem furtar-

se à responsabilidade pelo pagamento das 

coimas através de uma simples 

reestruturação. A aplicação desigual dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE traduz-se na 

perda de oportunidades para eliminar os 

obstáculos à entrada no mercado e criar 

mercados mais abertos e concorrenciais em 

toda a União Europeia, para que as 

empresas concorram com base nos seus 

próprios méritos. As empresas e os 

consumidores são particularmente afetados 

nos Estados-Membros em que as ANC 

estão menos equipadas para aplicarem as 

regras de forma eficaz. As empresas não 

podem concorrer com base nos seus 

méritos próprios se existirem portos 

seguros para práticas anticoncorrenciais, 

porque, por exemplo, não se conseguem 

recolher provas de práticas 

anticoncorrenciais ou porque as empresas 

conseguem furtar-se à responsabilidade 

pelo pagamento das coimas. São, deste 

modo, dissuadidas de entrar nesses 
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estabelecimento e de oferecer bens e 

serviços. Os consumidores dos Estados-

Membros onde o nível de aplicação da lei é 

mais baixo não beneficiam das vantagens 

decorrentes da aplicação efetiva das regras 

de concorrência. Por conseguinte, a 

aplicação desigual dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE e das disposições do direito 

nacional da concorrência em paralelo com 

os artigos 101.º e 102.º do TFUE em toda a 

Europa falseia a concorrência no mercado 

interno e compromete o seu bom 

funcionamento. 

mercados e de aí exercer o seu direito de 

estabelecimento e de oferecer bens e 

serviços. Os consumidores dos Estados-

Membros onde o nível de aplicação da lei é 

mais baixo não beneficiam das vantagens 

decorrentes da aplicação efetiva das regras 

de concorrência. Por conseguinte, a 

aplicação desigual dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE e das disposições do direito 

nacional da concorrência em paralelo com 

os artigos 101.º e 102.º do TFUE em toda a 

Europa falseia a concorrência no mercado 

interno e compromete o seu bom 

funcionamento. 

Or. en 

 

Alteração  62 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6) As lacunas e as limitações dos 

instrumentos e das garantias das ANC 

comprometem o sistema de competências 

paralelas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE, concebido para funcionar 

como um conjunto homogéneo com base 

numa estreita cooperação no âmbito da 

Rede Europeia da Concorrência. Este 

sistema depende da capacidade de as 

autoridades se apoiarem mutuamente na 

realização de inquéritos em nome umas das 

outras. No entanto, o sistema não funciona 

se existirem ANC que não dispõem de 

instrumentos de inquérito adequados. 

Noutros aspetos essenciais, as ANC não 

conseguem prestar entre si uma assistência 

mútua. Por exemplo, na maioria dos 

Estados-Membros, as empresas que 

exercem atividades transfronteiras 

conseguem evitar o pagamento de coimas 

6) As lacunas e as limitações dos 

instrumentos e das garantias das ANC 

comprometem o sistema de competências 

paralelas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE, concebido para funcionar 

como um conjunto homogéneo com base 

numa estreita cooperação no âmbito da 

Rede Europeia da Concorrência. Este 

sistema depende da capacidade de as 

autoridades se apoiarem mutuamente na 

realização de inquéritos em nome umas das 

outras, a fim de fomentar a cooperação e a 

assistência mútua entre os Estados-

Membros. No entanto, o sistema não 

funciona se existirem ANC que não 

dispõem de instrumentos de inquérito 

adequados. Noutros aspetos essenciais, as 

ANC não conseguem prestar entre si uma 

assistência mútua. Por exemplo, na maioria 

dos Estados-Membros, as empresas que 
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pelo simples facto de não estarem 

legalmente estabelecidas nalguns dos 

territórios dos Estados-Membros em que 

exercem atividades, o que reduz os 

incentivos para cumprirem as disposições 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. A 

aplicação ineficaz daí decorrente falseia a 

concorrência para as empresas que 

cumprem a lei e compromete a confiança 

dos consumidores no mercado interno, 

nomeadamente no ambiente digital. 

exercem atividades transfronteiras 

conseguem evitar o pagamento de coimas 

pelo simples facto de não estarem 

legalmente estabelecidas nalguns dos 

territórios dos Estados-Membros em que 

exercem atividades, o que reduz os 

incentivos para cumprirem as disposições 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. A 

aplicação ineficaz daí decorrente falseia a 

concorrência para as empresas que 

cumprem a lei e compromete a confiança 

dos consumidores no mercado interno, 

nomeadamente no ambiente digital. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6) As lacunas e as limitações dos 

instrumentos e das garantias das ANC 

comprometem o sistema de competências 

paralelas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE, concebido para funcionar 

como um conjunto homogéneo com base 

numa estreita cooperação no âmbito da 

Rede Europeia da Concorrência. Este 

sistema depende da capacidade de as 

autoridades se apoiarem mutuamente na 

realização de inquéritos em nome umas das 

outras. No entanto, o sistema não funciona 

se existirem ANC que não dispõem de 

instrumentos de inquérito adequados. 

Noutros aspetos essenciais, as ANC não 

conseguem prestar entre si uma assistência 

mútua. Por exemplo, na maioria dos 

Estados-Membros, as empresas que 

exercem atividades transfronteiras 

conseguem evitar o pagamento de coimas 

pelo simples facto de não estarem 

legalmente estabelecidas nalguns dos 

6) Algumas lacunas e limitações dos 

instrumentos e das garantias das ANC 

podem potencialmente comprometer o 

sistema de competências paralelas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, concebido para funcionar como um 

conjunto homogéneo com base numa 

estreita cooperação no âmbito da Rede 

Europeia da Concorrência. Este sistema 

depende da capacidade de as autoridades se 

apoiarem mutuamente na realização de 

inquéritos em nome umas das outras. No 

entanto, o sistema não funciona se 

existirem ANC que não dispõem de 

instrumentos de inquérito adequados. 

Noutros aspetos essenciais, as ANC não 

conseguem prestar entre si uma assistência 

mútua. Por exemplo, na maioria dos 

Estados-Membros, as empresas que 

exercem atividades transfronteiras 

conseguem evitar o pagamento de coimas 

pelo simples facto de não estarem 



 

AM\1138283PT.docx 13/138 PE613.265v01-00 

 PT 

territórios dos Estados-Membros em que 

exercem atividades, o que reduz os 

incentivos para cumprirem as disposições 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. A 

aplicação ineficaz daí decorrente falseia a 

concorrência para as empresas que 

cumprem a lei e compromete a confiança 

dos consumidores no mercado interno, 

nomeadamente no ambiente digital. 

legalmente estabelecidas nalguns dos 

territórios dos Estados-Membros em que 

exercem atividades, o que reduz os 

incentivos para cumprirem as disposições 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. A 

aplicação ineficaz daí decorrente falseia a 

concorrência para as empresas que 

cumprem a lei e compromete a confiança 

dos consumidores no mercado interno, 

nomeadamente no ambiente digital. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7) Para assegurar um verdadeiro 

espaço comum de aplicação das regras de 

concorrência na Europa, que estabeleça 

condições de concorrência mais equitativas 

para as empresas que operam no mercado 

interno e reduza a desigualdade de 

condições para os consumidores, é 

necessário prever garantias de 

independência e recursos mínimos, bem 

como competências em matéria de 

execução e de aplicação de coimas, de 

modo a que as ANC possam ser 

plenamente eficazes na aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

7) Para assegurar um verdadeiro 

espaço comum de aplicação das regras de 

concorrência na Europa, que estabeleça 

condições de concorrência mais equitativas 

para as empresas que operam no mercado 

interno e reduza a desigualdade de 

condições para os consumidores, é 

necessário prever garantias de 

independência mínimas e recursos 

financeiros, humanos e tecnológicos 

adequados, bem como competências em 

matéria de execução e de aplicação de 

coimas, de modo a que as ANC possam ser 

plenamente eficazes na aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Michel Reimon 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

10) Em contrapartida, são necessárias 

regras pormenorizadas no que diz respeito 

às condições de concessão de clemência a 

cartéis secretos. As empresas só revelarão 

que participaram em cartéis secretos se 

dispuserem de um grau suficiente de 

segurança jurídica que lhes permita saber 

se vão beneficiar de imunidade em matéria 

de coimas. As diferenças acentuadas entre 

os programas de clemência aplicáveis nos 

Estados-Membros geram insegurança 

jurídica para os potenciais requerentes de 

clemência, o que pode desincentivá-los de 

apresentarem o pedido de clemência. A 

possibilidade de os Estados-Membros 

implementarem ou aplicarem regras mais 

ou menos restritivas em matéria de 

clemência no âmbito abrangido pela 

presente diretiva iria não só comprometer 

o objetivo de manter os incentivos para os 

requerentes, a fim de tornar a aplicação das 

regras de concorrência na União tão eficaz 

quanto possível, mas também pôr em risco 

a igualdade das condições de concorrência 

para as empresas que exercem atividades 

no mercado interno. Tal não impede que os 

Estados-Membros apliquem programas de 

clemência que não abranjam apenas cartéis 

secretos, mas também outras infrações aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e às 

disposições nacionais equivalentes. 

10) Em contrapartida, são necessárias 

regras pormenorizadas no que diz respeito 

às condições de concessão de clemência a 

cartéis secretos. As empresas só revelarão 

que participaram em cartéis secretos se 

dispuserem de um grau suficiente de 

segurança jurídica que lhes permita saber 

se vão beneficiar de imunidade em matéria 

de coimas. As diferenças acentuadas entre 

os programas de clemência aplicáveis nos 

Estados-Membros geram insegurança 

jurídica para os potenciais requerentes de 

clemência, o que pode desincentivá-los de 

apresentarem o pedido de clemência. As 

diferenças acentuadas poderiam 

igualmente conduzir a situações em que 

vários membros de um cartel secreto 

tentam beneficiar de programas de 

clemência em diferentes Estados-

Membros. A possibilidade de os Estados-

Membros implementarem ou aplicarem 

regras mais claras e harmonizadas em 

matéria de clemência no âmbito abrangido 

pela presente diretiva não só contribuiria 

para o objetivo de manter os incentivos 

para os requerentes, a fim de tornar a 

aplicação das regras de concorrência na 

União tão eficaz quanto possível, como 

também garantiria a igualdade das 

condições de concorrência para as 

empresas que exercem atividades no 

mercado interno. Tal não impede que os 

Estados-Membros apliquem programas de 

clemência que não abranjam apenas cartéis 

secretos, mas também outras infrações aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e às 

disposições nacionais equivalentes. 

Or. en 
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Alteração  66 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

10) Em contrapartida, são necessárias 

regras pormenorizadas no que diz respeito 

às condições de concessão de clemência a 

cartéis secretos. As empresas só revelarão 

que participaram em cartéis secretos se 

dispuserem de um grau suficiente de 

segurança jurídica que lhes permita saber 

se vão beneficiar de imunidade em matéria 

de coimas. As diferenças acentuadas entre 

os programas de clemência aplicáveis nos 

Estados-Membros geram insegurança 

jurídica para os potenciais requerentes de 

clemência, o que pode desincentivá-los de 

apresentarem o pedido de clemência. A 

possibilidade de os Estados-Membros 

implementarem ou aplicarem regras mais 

ou menos restritivas em matéria de 

clemência no âmbito abrangido pela 

presente diretiva iria não só comprometer o 

objetivo de manter os incentivos para os 

requerentes, a fim de tornar a aplicação das 

regras de concorrência na União tão eficaz 

quanto possível, mas também pôr em risco 

a igualdade das condições de concorrência 

para as empresas que exercem atividades 

no mercado interno. Tal não impede que os 

Estados-Membros apliquem programas de 

clemência que não abranjam apenas cartéis 

secretos, mas também outras infrações aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e às 

disposições nacionais equivalentes. 

10) Em contrapartida, são necessárias 

regras claras e abrangentes no que diz 

respeito às condições de concessão de 

clemência a cartéis secretos. As empresas 

só revelarão que participaram em cartéis 

secretos se dispuserem de um grau 

suficiente de segurança jurídica que lhes 

permita saber se vão beneficiar de 

imunidade em matéria de coimas. As 

diferenças acentuadas entre os programas 

de clemência aplicáveis nos Estados-

Membros geram insegurança jurídica para 

os potenciais requerentes de clemência, o 

que pode desincentivá-los de apresentarem 

o pedido de clemência. A possibilidade de 

os Estados-Membros implementarem ou 

aplicarem regras mais ou menos restritivas 

em matéria de clemência no âmbito 

abrangido pela presente diretiva iria não só 

comprometer o objetivo de manter os 

incentivos para os requerentes, a fim de 

tornar a aplicação das regras de 

concorrência na União tão eficaz quanto 

possível, mas também pôr em risco a 

igualdade das condições de concorrência 

para as empresas que exercem atividades 

no mercado interno. Tal não impede que os 

Estados-Membros apliquem programas de 

clemência que não abranjam apenas cartéis 

secretos, mas também outras infrações aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e às 

disposições nacionais equivalentes. 

Or. en 

 

Alteração  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 
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Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 12-A) A proteção da confidencialidade 

das comunicações entre os advogados, 

sejam estes advogados externos ou 

consultores jurídicos internos, e os 

clientes é indispensável ao pleno exercício 

dos direitos de defesa, tal como 

estabelecido pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Por conseguinte, as ANC devem respeitar, 

pelo menos, a confidencialidade das 

comunicações escritas entre os clientes e 

os seus advogados, sempre que se trate de 

correspondência trocada no âmbito e para 

fins do direito de defesa do cliente em 

processos de concorrência e que emane de 

advogados independentes. Esta obrigação 

de confidencialidade não deve impedir um 

cliente de divulgar comunicações escritas 

entre advogado e cliente, caso o cliente 

considere que tal é do seu interesse. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 12-A) Uma vez que a proteção da 

confidencialidade das comunicações entre 

advogado e cliente é indispensável ao 

pleno exercício dos direitos de defesa, tal 

como estabelecido pela jurisprudência do 

TJUE, os Estados-Membros devem 

assegurar que as ANC respeitem, pelo 

menos, a confidencialidade das 

comunicações escritas entre um cliente e 

o seu advogado, desde que tais 
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comunicações sejam efetuadas para 

efeitos e no interesse dos direitos de 

defesa do cliente em processos relativos à 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE e que as comunicações emanem de 

advogados independentes. 

Or. de 

Justificação 

A proteção da confidencialidade das comunicações entre advogado e cliente é indispensável 

ao pleno exercício dos direitos de defesa, tal como estabelecido pela jurisprudência do TJUE. 

Por conseguinte, as ANC devem respeitar, pelo menos, a confidencialidade das comunicações 

escritas entre um cliente e o seu advogado, sempre que se trate de correspondência trocada 

no âmbito e para fins do direito de defesa do cliente em processos de concorrência e que 

emane de advogados independentes. 

 

Alteração  69 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

14) A independência das ANC deve ser 

reforçada, a fim de assegurar a aplicação 

eficaz e uniforme dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Para isso, deve prever-se 

expressamente no direito nacional que, ao 

aplicarem os artigos 101.º e 102.º TFUE, as 

ANC estão protegidas contra intervenções 

externas ou pressões políticas suscetíveis 

de comprometerem a sua avaliação 

independente das questões que lhes são 

submetidas. Para o efeito, devem ser 

antecipadamente estabelecidas as regras 

relativas ao motivos para a demissão dos 

membros do órgão decisório das ANC, por 

forma a eliminar todas as dúvidas 

razoáveis quanto à imparcialidade desse 

órgão e à sua impermeabilidade a fatores 

externos. 

14) A independência das ANC deve ser 

reforçada, a fim de assegurar a aplicação 

eficaz e uniforme dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Para isso, deve prever-se 

expressamente no direito nacional que, ao 

aplicarem os artigos 101.º e 102.º TFUE, as 

ANC estão protegidas contra intervenções 

externas ou pressões políticas suscetíveis 

de comprometerem a sua avaliação 

independente das questões que lhes são 

submetidas. Para o efeito, devem ser 

antecipadamente estabelecidas as regras 

relativas ao motivos para a demissão dos 

membros do órgão decisório das ANC, por 

forma a eliminar todas as dúvidas 

razoáveis quanto à imparcialidade desse 

órgão e à sua impermeabilidade a fatores 

externos. Além disso, com vista a alicerçar 

a sua imparcialidade, as coimas que 

aplicam não devem ser utilizadas para 
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financiá-las diretamente. 

Or. en 

Justificação 

Embora seja importante eliminar os obstáculos existentes, que impedem muitas autoridades 

nacionais da concorrência de aplicarem coimas eficazes, é igualmente importante garantir 

que não utilizam as coimas que aplicam apenas para se financiarem, a fim de garantir a sua 

imparcialidade. 

 

Alteração  70 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

14) A independência das ANC deve ser 

reforçada, a fim de assegurar a aplicação 

eficaz e uniforme dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Para isso, deve prever-se 

expressamente no direito nacional que, ao 

aplicarem os artigos 101.º e 102.º TFUE, as 

ANC estão protegidas contra intervenções 

externas ou pressões políticas suscetíveis 

de comprometerem a sua avaliação 

independente das questões que lhes são 

submetidas. Para o efeito, devem ser 

antecipadamente estabelecidas as regras 

relativas ao motivos para a demissão dos 

membros do órgão decisório das ANC, por 

forma a eliminar todas as dúvidas 

razoáveis quanto à imparcialidade desse 

órgão e à sua impermeabilidade a fatores 

externos. 

14) A independência das ANC deve ser 

reforçada, a fim de assegurar a aplicação 

eficaz e uniforme dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Para isso, deve prever-se 

expressamente no direito nacional que, ao 

aplicarem os artigos 101.º e 102.º TFUE, as 

ANC estão protegidas contra intervenções 

externas ou pressões políticas suscetíveis 

de comprometerem a sua avaliação 

independente das questões que lhes são 

submetidas. Para o efeito, devem ser 

antecipadamente estabelecidas as regras 

relativas ao motivos para a demissão dos 

membros do órgão decisório das ANC, por 

forma a eliminar todas as dúvidas 

razoáveis quanto à imparcialidade desse 

órgão e à sua impermeabilidade a fatores 

externos. Além disso, deve ser assegurada 

a autonomia orçamental das ANC nas 

legislações nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  71 
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Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 14-A) As empresas públicas estão 

sujeitas às regras de concorrência dos 

Tratados, na medida em que desenvolvem 

uma atividade económica. Os Estados-

Membros devem evitar tomar quaisquer 

medidas que possam prejudicar a 

avaliação independente das questões 

submetidas às ANC que digam respeito a 

essas empresas. 

Or. en 

 

Alteração  72 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

15) Para assegurar a independência das 

ANC, os seus funcionários e os membros 

do seu órgão decisório devem agir com 

integridade e abster-se de qualquer ação 

incompatível com o exercício das suas 

funções. A necessidade de evitar que a 

avaliação independente dos funcionários 

ou membros do órgão decisório seja 

comprometida implica que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato e 

durante um período razoável após a sua 

cessação, devem abster-se de qualquer 

atividade incompatível, quer seja ou não 

remunerada. Implica ainda que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato, não 

podem ter interesses em quaisquer 

empresas ou organizações que tenham 

15) Para assegurar a independência das 

ANC, os seus funcionários e os membros 

do seu órgão decisório devem agir com 

integridade e abster-se de qualquer ação 

incompatível com o exercício das suas 

funções. A necessidade de evitar que a 

avaliação independente dos funcionários 

ou membros do órgão decisório seja 

comprometida implica que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato e 

durante um período razoável após a sua 

cessação, devem abster-se de qualquer 

atividade incompatível, quer seja ou não 

remunerada. Devem igualmente declarar 

todas as atividades potencialmente 

incompatíveis dos familiares próximos. 
Implica ainda que, durante a vigência do 
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ligações com uma ANC, na medida em que 

isso possa comprometer a sua 

independência. Os funcionários e os 

membros do órgão decisório devem 

declarar quaisquer interesses ou ativos que 

possam dar origem a um conflito de 

interesses no exercício das suas funções. 

Devem ser obrigados a informar o órgão 

decisório e os seus restantes membros ou, 

no caso das ANC em que o poder decisório 

recai sobre uma só pessoa, a entidade 

competente para proceder a nomeações se, 

no exercício das suas funções, forem 

chamados a tomar uma decisão no âmbito 

de um processo em que tenham um 

interesse suscetível de comprometer a sua 

imparcialidade. 

seu contrato ou mandato, não podem ter 

interesses em quaisquer empresas ou 

organizações que tenham ligações com 

uma ANC, na medida em que isso possa 

comprometer a sua independência. Os 

funcionários e os membros do órgão 

decisório devem declarar quaisquer 

interesses ou ativos que possam dar origem 

a um conflito de interesses no exercício das 

suas funções, incluindo quaisquer 

interesses ou ativos desse tipo dos 

familiares próximos. Devem ser obrigados 

a informar o órgão decisório e os seus 

restantes membros ou, no caso das ANC 

em que o poder decisório recai sobre uma 

só pessoa, a entidade competente para 

proceder a nomeações se, no exercício das 

suas funções, forem chamados a tomar uma 

decisão no âmbito de um processo em que 

eles ou os seus familiares próximos 
tenham um interesse suscetível de 

comprometer a sua imparcialidade. Além 

disso, os Estados-Membros devem 

garantir a existência de um período de 

incompatibilidade para os membros do 

órgão decisório durante um determinado 

tempo após a sua saída da ANC. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

15) Para assegurar a independência das 

ANC, os seus funcionários e os membros 

do seu órgão decisório devem agir com 

integridade e abster-se de qualquer ação 

incompatível com o exercício das suas 

funções. A necessidade de evitar que a 

avaliação independente dos funcionários 

ou membros do órgão decisório seja 

15) Para assegurar a independência das 

ANC, os seus funcionários e os membros 

do seu órgão decisório devem agir com 

integridade e abster-se de qualquer ação 

incompatível com o exercício das suas 

funções, o que significa que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato e 

durante um período razoável após a sua 
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comprometida implica que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato e 

durante um período razoável após a sua 

cessação, devem abster-se de qualquer 

atividade incompatível, quer seja ou não 

remunerada. Implica ainda que, durante a 

vigência do seu contrato ou mandato, não 

podem ter interesses em quaisquer 

empresas ou organizações que tenham 

ligações com uma ANC, na medida em 

que isso possa comprometer a sua 

independência. Os funcionários e os 

membros do órgão decisório devem 

declarar quaisquer interesses ou ativos que 

possam dar origem a um conflito de 

interesses no exercício das suas funções. 

Devem ser obrigados a informar o órgão 

decisório e os seus restantes membros ou, 

no caso das ANC em que o poder 

decisório recai sobre uma só pessoa, a 

entidade competente para proceder a 

nomeações se, no exercício das suas 

funções, forem chamados a tomar uma 

decisão no âmbito de um processo em que 

tenham um interesse suscetível de 

comprometer a sua imparcialidade. 

cessação, devem abster-se de qualquer 

atividade incompatível, quer seja ou não 

remunerada, que possa dar origem a um 

conflito de interesses num determinado 

processo. Implica ainda que, no exercício 

das suas funções, durante a vigência do 

seu contrato ou mandato, não podem ter 

interesses em quaisquer empresas ou 

organizações sujeitas a um processo 

relativo à aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE do qual façam parte, na 

medida em que isso possa comprometer a 

sua independência no tratamento do caso 

em questão. Os funcionários e os membros 

do órgão decisório devem declarar 

quaisquer interesses ou ativos que possam 

dar origem a um conflito de interesses no 

exercício das suas funções. Devem ser 

obrigados a abster-se de qualquer 

envolvimento no processo de tomada de 

decisões num processo em que tenham um 

interesse suscetível de comprometer a sua 

imparcialidade. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 15-A) Todas as ANC devem publicar um 

código de conduta que, sem prejuízo da 

aplicação de regras nacionais mais 

estritas, abranja, pelo menos, regras para 

evitar conflitos de interesses, incluindo 

disposições relativas a períodos de 

incompatibilidade e aceitação de convites, 

assim como regras relativas às atividades 

realizadas a título pessoal. 
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Or. en 

 

Alteração  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

17) As ANC devem ter competência 

para dar prioridade aos seus processos 

relativos à aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE, para fazerem uma 

utilização efetiva dos seus recursos e para 

se centrarem na prevenção e eliminação 

dos comportamentos anticoncorrenciais 

que falseiam a concorrência no mercado 

interno. Para o efeito, devem poder rejeitar 

denúncias pelo facto de estas não 

constituírem prioridades, o que não 

prejudica a sua competência para 

rejeitarem denúncias por outros motivos, 

tais como a falta de competência, ou 

decidirem que não existem motivos para 

uma intervenção da sua parte. A 

competência das ANC para dar prioridade 

aos seus processos de execução não 

prejudica o direito de o Governo de um 

Estado-Membro dar às autoridades 

nacionais da concorrência orientações 

estratégicas gerais ou em matéria de 

prioridade para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE que não 

estejam relacionadas com processos 

específicos. 

17) As ANC devem ter competência 

para dar prioridade aos seus processos 

relativos à aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE, para fazerem uma 

utilização efetiva dos seus recursos e para 

se centrarem na prevenção e eliminação 

dos comportamentos anticoncorrenciais 

que falseiam a concorrência no mercado 

interno. Para o efeito, devem poder rejeitar 

denúncias pelo facto de estas não 

constituírem prioridades, o que não 

prejudica a sua competência para 

rejeitarem denúncias por outros motivos, 

tais como a falta de competência, ou 

decidirem que não existem motivos para 

uma intervenção da sua parte. Em caso de 

rejeição, a ANC deve informar o autor da 

denúncia em tempo útil e fornecer uma 

justificação. A competência das ANC para 

dar prioridade aos seus processos de 

execução não prejudica o direito de o 

Governo de um Estado-Membro dar às 

autoridades nacionais da concorrência 

orientações estratégicas gerais ou em 

matéria de prioridade para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE que não 

estejam relacionadas com processos 

específicos. 

Or. en 

 

Alteração  76 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

17) As ANC devem ter competência 

para dar prioridade aos seus processos 

relativos à aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE, para fazerem uma 

utilização efetiva dos seus recursos e para 

se centrarem na prevenção e eliminação 

dos comportamentos anticoncorrenciais 

que falseiam a concorrência no mercado 

interno. Para o efeito, devem poder rejeitar 

denúncias pelo facto de estas não 

constituírem prioridades, o que não 

prejudica a sua competência para 

rejeitarem denúncias por outros motivos, 

tais como a falta de competência, ou 

decidirem que não existem motivos para 

uma intervenção da sua parte. A 

competência das ANC para dar prioridade 

aos seus processos de execução não 

prejudica o direito de o Governo de um 

Estado-Membro dar às autoridades 

nacionais da concorrência orientações 

estratégicas gerais ou em matéria de 

prioridade para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE que não 

estejam relacionadas com processos 

específicos. 

17) As ANC devem ter competência 

para dar prioridade aos seus processos e às 

suas despesas orçamentais relativas à 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, para fazerem uma utilização efetiva 

dos seus recursos e para se centrarem na 

prevenção e eliminação dos 

comportamentos anticoncorrenciais que 

falseiam a concorrência no mercado 

interno. Para o efeito, devem poder rejeitar 

denúncias pelo facto de estas não 

constituírem prioridades, o que não 

prejudica a sua competência para 

rejeitarem denúncias por outros motivos, 

tais como a falta de competência, ou 

decidirem que não existem motivos para 

uma intervenção da sua parte. A 

competência das ANC para dar prioridade 

aos seus processos de execução não 

prejudica o direito de o Governo de um 

Estado-Membro dar às autoridades 

nacionais da concorrência orientações 

estratégicas gerais ou em matéria de 

prioridade para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE que não 

estejam relacionadas com processos 

específicos. 

Or. en 

 

Alteração  77 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 17-A) As denúncias rejeitadas pelas ANC 

pelo facto de não constituírem prioridades 
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devem ser arquivadas pelas ANC numa 

base de dados bem organizada para 

efeitos de facilidade de consulta e adoção 

de medidas no futuro. 

Or. en 

 

Alteração  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

Deve ser dada às autoridades da 

concorrência, nomeadamente, a 

capacidade e os conhecimentos para 

manter o nível de concorrência entre 

produtos na economia digital cujo valor 

dependa de externalidades de rede. Na 

economia digital, os produtos que se 

caracterizam por externalidades de rede, 

tais como os cartões de débito, são mais 

comuns do que anteriormente. Caso 

tenham êxito, tornam-se monopólios 

naturais, visto que o número de clientes 

aumenta o valor do produto para os 

clientes. A capacidade das autoridades da 

concorrência para agir e os seus 

conhecimentos e cooperação no domínio 

da regulação dos preços ou regulação da 

distribuição do rendimento deve ser 

desenvolvida a nível europeu no que diz 

respeito aos produtos dependentes de 
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fatores externos, a fim de garantir que os 

custos são devidamente atribuídos e que 

não se impede a salutar concorrência, a 

inovação, a economia digital e o 

desenvolvimento tecnológico ou não se 

prejudica os interesses dos consumidores. 

Or. fi 

Alteração  79 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

A independência das ANC será reforçada 

se forem dotadas de autonomia na 

execução dos orçamentos que lhes são 

atribuídos. A autonomia na execução dos 

orçamentos atribuídos deverá ser aplicada 

no quadro das regras e dos procedimentos 

orçamentais nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  80 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 



 

PE613.265v01-00 26/138 AM\1138283PT.docx 

PT 

Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

A independência das ANC deve reforçada 

por meio de uma clara autonomia 

orçamental na execução dos orçamentos 

que lhes são atribuídos. Essa autonomia 

deve ser aplicada no quadro das regras e 

procedimentos orçamentais nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes e 

devem ser excluídos dos cálculos para 

efeitos do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

Or. en 
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Alteração  82 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

adequados, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

de que necessitam para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

Or. en 

 

Alteração  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico, para 

garantir que podem exercer efetivamente as 

suas funções na aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE. No caso de serem 

alargadas as suas funções e competências 

ao abrigo do direito nacional, os recursos 

necessários para desempenhar essas 

funções devem continuar a ser suficientes. 

18) As ANC devem dispor dos recursos 

necessários, em termos de pessoal, 

conhecimentos especializados, meios 

financeiros e equipamento técnico e 

tecnológico, para garantir que podem 

exercer efetivamente as suas funções na 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE. No caso de serem alargadas as suas 

funções e competências ao abrigo do 

direito nacional, os recursos necessários 

para desempenhar essas funções devem 

continuar a ser suficientes. 
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Or. en 

 

Alteração  84 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

21) As competências de investigação 

das autoridades administrativas nacionais 

da concorrência devem ser adequadas para 

fazer face aos desafios da aplicação das 

regras no ambiente digital, e devem 

permitir que as autoridades nacionais da 

concorrência obtenham todas as 

informações em formato digital, incluindo 

os dados forenses, relacionadas com a 

empresa ou associação de empresas objeto 

da medida de investigação, 

independentemente do suporte em que 

estiverem armazenadas, tais como 

computadores portáteis, telemóveis e 

outros dispositivos móveis. 

21) As competências de investigação 

das autoridades administrativas nacionais 

da concorrência devem ser adequadas para 

fazer face aos desafios da aplicação das 

regras no ambiente digital, e devem 

permitir que as autoridades nacionais da 

concorrência obtenham todas as 

informações em formato digital, incluindo 

os dados forenses, relacionadas com a 

empresa ou associação de empresas objeto 

da medida de investigação, 

independentemente do suporte em que 

estiverem armazenadas, tais como 

computadores portáteis, telemóveis, outros 

dispositivos móveis e armazenamento na 

nuvem. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

25) A experiência demonstra que 

podem estar guardados documentos das 

empresas nos domicílios privados dos 

dirigentes ou dos colaboradores das 

empresas, especialmente com o aumento 

da utilização de modalidades de trabalho 

mais flexíveis. A fim de assegurar que as 

inspeções são eficazes, as autoridades 

25) A experiência demonstra que 

podem estar guardados documentos das 

empresas nos domicílios privados dos 

dirigentes ou dos colaboradores das 

empresas, especialmente com o aumento 

da utilização de modalidades de trabalho 

mais flexíveis. A fim de assegurar que as 

inspeções são eficazes, as autoridades 
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administrativas nacionais da concorrência 

devem ter competências para aceder a 

todas as instalações, incluindo domicílios 

privados, sempre que exista uma suspeita 

razoável de que estão guardados 

documentos das empresas que podem ser 

relevantes para provar uma infração grave 

ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE. 

O exercício destas competências deve ser 

sujeito a autorização prévia de uma 

autoridade judicial, o que não impede que 

os Estados-Membros atribuam, em casos 

de extrema urgência, as tarefas de uma 

autoridade judicial nacional a uma 

autoridade administrativa nacional da 

concorrência que atue como autoridade 

judicial. 

administrativas nacionais da concorrência 

devem ter competências para aceder a 

todas as instalações, incluindo domicílios 

privados, sempre que exista uma suspeita 

razoável de que estão guardados 

documentos das empresas que podem ser 

relevantes para provar uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE. O 

exercício destas competências deve ser 

sujeito a autorização prévia de uma 

autoridade judicial, o que não impede que 

os Estados-Membros atribuam, em casos 

de extrema urgência, as tarefas de uma 

autoridade judicial nacional a uma 

autoridade administrativa nacional da 

concorrência que atue como autoridade 

judicial. 

Or. en 

 

Alteração  86 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

26) As ANC devem ter competências 

efetivas para exigir que lhes sejam 

fornecidas as informações necessárias para 

detetar quaisquer acordos, decisões ou 

práticas concertadas proibidas pelo 

artigo 101.º do TFUE ou a quaisquer 

abusos proibidos pelo artigo 102.º do 

TFUE. Esta competência deve incluir o 

direito de exigir que lhes sejam fornecidas 

informações, independentemente do local 

em que estiverem armazenadas, desde que 

estejam acessíveis para o destinatário do 

pedido de informações. A experiência 

mostra que as informações fornecidas 

voluntariamente por terceiros, tais como 

concorrentes, clientes e consumidores no 

mercado, podem também ser uma fonte de 

26) As ANC devem ter competências 

efetivas para exigir que lhes sejam 

fornecidas as informações pertinentes para 

detetar quaisquer acordos, decisões ou 

práticas concertadas proibidas pelo 

artigo 101.º do TFUE ou a quaisquer 

abusos proibidos pelo artigo 102.º do 

TFUE. Esta competência deve incluir o 

direito de exigir que lhes sejam fornecidas 

informações, independentemente do local 

em que estiverem armazenadas, desde que 

estejam acessíveis para o destinatário do 

pedido de informações. A experiência 

mostra que as informações fornecidas 

voluntariamente por terceiros, tais como 

concorrentes, clientes e consumidores no 

mercado, podem também ser uma fonte de 
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informações valiosa para uma aplicação da 

lei informada e rigorosa, e as ANC devem 

incentivá-las. 

informações valiosa para uma aplicação da 

lei informada e rigorosa, e as ANC devem 

incentivá-las. 

Or. en 

 

Alteração  87 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 
Texto da Comissão Alteração 

27) As ANC devem ter meios efetivos 

para restabelecer a concorrência no 

mercado, mediante a aplicação de medidas 

estruturais e comportamentais. 

27) As ANC devem ter meios efetivos 

para restabelecer a concorrência no 

mercado, mediante a aplicação de medidas 

estruturais e comportamentais. A fim de 

assegurar que a concorrência não seja 

irremediavelmente prejudicada enquanto 

um processo estiver em curso, as ANC 

devem ter a possibilidade de impor 

medidas provisórias. Os Estados-

Membros devem garantir que as empresas 

afetadas possam solicitar aos tribunais 

administrativos a verificação da 

adequação de tais medidas provisórias 

num procedimento célere. 

Or. de 

 

Alteração  88 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 
Texto da Comissão Alteração 

27) As ANC devem ter meios efetivos 

para restabelecer a concorrência no 

mercado, mediante a aplicação de medidas 

estruturais e comportamentais. 

27) As ANC devem ter meios efetivos 

para restabelecer a concorrência no 

mercado, mediante a aplicação de medidas 

estruturais e comportamentais. As medidas 
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cautelares são um instrumento útil para 

as ANC garantirem, antes da conclusão 

de uma investigação, que as regras de 

concorrência são respeitadas e as 

infrações investigadas não perpetuam 

comportamentos anticoncorrenciais da 

parte das empresas. As medidas 

cautelares devem continuar em vigor até 

que seja aprovada uma decisão final 

sobre o processo. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Tais 

decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa, exceto em 

casos de cartéis secretos. Tais decisões de 

compromissos devem constatar que já não 

existem motivos para uma intervenção das 

ANC, sem concluir sobre a existência ou 

não de uma violação do artigo 101.º TFUE 

ou do artigo 102.º TFUE. As decisões de 

compromissos não prejudicam a 

competência das autoridades da 

concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. As ANC devem dispor de meios 

eficazes para acompanhar o cumprimento 

dos compromissos das empresas e aplicar 
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sanções em caso de incumprimento. 

Or. en 

 

Alteração  90 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Tais 

decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Em 

princípio, tais decisões de compromissos 

não são adequadas nos processos relativos 

a cartéis secretos, relativamente aos quais 

as ANC devem aplicar uma coima. As 
decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

Or. en 

Justificação 

Os Estados-Membros devem continuar a ser livres de recorrer às decisões de compromissos 

para resolver rapidamente questões de concorrência nos casos adequados. O recurso a estas 

pode ser excluído em casos de cartéis secretos, sempre que os sistemas de aplicação das 
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regras de concorrência dos Estados-Membros entendam que essas medidas não têm qualquer 

utilidade. 

 

Alteração  91 

Andreas Schwab 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Tais 

decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Em 

princípio, tais decisões de compromissos 

não são adequadas nos processos relativos 

a cartéis secretos, relativamente aos quais 

as ANC devem aplicar uma coima. As 
decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 9 (projeto de relatório), por razões de clareza. 

 

Alteração  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Tais 

decisões de compromissos devem constatar 

que já não existem motivos para uma 

intervenção das ANC, sem concluir sobre a 

existência ou não de uma violação do 

artigo 101.º TFUE ou do artigo 102.º 

TFUE. As decisões de compromissos não 

prejudicam a competência das autoridades 

da concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

28) Quando, no âmbito de um processo 

que pode conduzir a um acordo ou a uma 

prática proibida, as empresas ou 

associações de empresas propuserem às 

ANC compromissos que deem resposta às 

suas preocupações, estas autoridades 

devem poder adotar decisões que tornem 

estes compromissos vinculativos e 

oponíveis às empresas em causa. Tais 

decisões de compromissos não são 

adequadas nos casos relativos a cartéis 

secretos, relativamente aos quais as ANC 

devem aplicar uma coima. As decisões de 

compromissos devem constatar que já não 

existem motivos para uma intervenção das 

ANC, sem concluir sobre a existência ou 

não de uma violação do artigo 101.º TFUE 

ou do artigo 102.º TFUE. As decisões de 

compromissos não prejudicam a 

competência das autoridades da 

concorrência e dos órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros para concluírem 

pela existência de uma infração ou 

adotarem uma decisão no âmbito de um 

processo. 

Or. en 

Justificação 

As decisões de compromissos permitem resolver questões relativas à concorrência em casos 

de abuso de posição dominante e outros casos adequados, bem como dar aos mercados e às 

empresas as soluções de que necessitam. Estas não são adequadas em casos de cartéis 

secretos, nos quais os compromissos relativos a comportamentos no futuro não são 

adequados, devendo o comportamento ser punido. 

 

Alteração  93 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 30 

 
Texto da Comissão Alteração 

30) Para assegurar que as empresas e 

associações de empresas respeitam as 

competências de investigação e de decisão 

das ANC, as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência devem poder 

aplicar coimas eficazes em caso de 

incumprimento, e sanções pecuniárias 

compulsórias para levar ao respeito dessas 

competências, quer diretamente no âmbito 

de processos administrativos, quer através 

da aplicação de coimas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

sem prejuízo das disposições de direito 

nacional dos Estados-Membros que 

prevejam a aplicação de tais coimas pelos 

tribunais no âmbito de processos judiciais 

de natureza penal. Além disso, a presente 

diretiva não afeta as regras nacionais 

relativas ao nível da prova nem as 

obrigações das ANC de avaliarem os factos 

pertinentes no âmbito de um processo, 

desde que tais regras e obrigações sejam 

compatíveis com os princípios gerais do 

direito da União. As coimas e sanções 

pecuniárias compulsórias devem ser 

determinadas proporcionalmente ao 

volume de negócios total das empresas e 

associações de empresas em causa. 

30) Para assegurar que as empresas e 

associações de empresas respeitam as 

competências de investigação e de decisão 

das ANC, as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência devem poder 

aplicar coimas eficazes em caso de 

incumprimento, e sanções pecuniárias 

compulsórias para levar ao respeito dessas 

competências, quer diretamente no âmbito 

de processos administrativos, quer através 

da aplicação de coimas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

sem prejuízo das disposições de direito 

nacional dos Estados-Membros que 

prevejam a aplicação de tais coimas pelos 

tribunais no âmbito de processos judiciais 

de natureza penal. Além disso, a presente 

diretiva não afeta as regras nacionais 

relativas ao nível da prova nem as 

obrigações das ANC de avaliarem os factos 

pertinentes no âmbito de um processo, 

desde que tais regras e obrigações sejam 

compatíveis com os princípios gerais do 

direito da União. As coimas e sanções 

pecuniárias compulsórias devem ser 

proporcionadas ao volume de negócios 

total das empresas e associações de 

empresas em causa. 

Or. de 

 

Alteração  94 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 31-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 31-A) Durante o período de investigação 

de uma alegada infração e antes de a 

ANC tomar uma decisão, deve ser 
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proporcionado às empresas um nível 

suficiente de segurança jurídica para que 

continuem a sua atividade empresarial. 

Or. en 

 

Alteração  95 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa – como, por exemplo, quando se 

trata de uma pequena ou média empresa 

com um poder limitado no mercado –, na 

medida em que refletem a influência que a 

empresa conseguia exercer no mercado. 

Além disso, a existência de infrações 

repetidas pelo mesmo infrator demonstra a 

sua propensão para cometer essas 

infrações, sendo por isso um indicador 

muito significativo da gravidade do 
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determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Além disso, 

as ANC podem ter em conta qualquer 

indemnização paga em resultado de 

transação amigável, em conformidade 

com o artigo 18.º, n.º 3, da Diretiva 

2014/104/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  96 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 
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especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. As 

indemnizações pagas pela empresa em 

resultado de transações amigáveis não 

podem, em nenhuma circunstância, ser 

deduzidas ao montante da coima. 

Or. en 

 

Alteração  97 

Tibor Szanyi 
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Proposta de diretiva 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado, como, por exemplo, o facto 

de se tratar de uma pequena ou média 

empresa (PME) com um poder limitado 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 
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declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

Or. en 

Justificação 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Alteração  98 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 

32) Para assegurar que as coimas 

aplicadas pelas infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE refletem a importância 

económica da infração, as ANC devem ter 

em conta a gravidade da infração. As ANC 

devem também poder fixar coimas 

proporcionais à duração da infração. Estes 

fatores devem ser apreciados em 

conformidade com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Em 

especial, no que diz respeito à apreciação 

da gravidade da infração, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia estabeleceu que 

devem ter-se em consideração as 

circunstâncias do processo, o contexto em 

que se verificou a infração e o efeito 

dissuasor das coimas. Podem incluir-se 

nessa apreciação fatores como o volume de 

negócios para os bens e serviços em 
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relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

relação aos quais foi cometida a infração e 

a dimensão e o poder económico da 

empresa, em especial o facto de se tratar 

de uma pequena ou média empresa 

(PME), na medida em que refletem a 

influência que a empresa conseguia exercer 

no mercado. Além disso, a existência de 

infrações repetidas pelo mesmo infrator 

demonstra a sua propensão para cometer 

essas infrações, sendo por isso um 

indicador muito significativo da gravidade 

do comportamento em causa e, portanto, da 

necessidade de aumentar o nível da sanção 

para atingir um efeito dissuasor eficaz. Ao 

determinar o montante da coima a aplicar, 

as ANC devem ter em conta o valor das 

vendas da empresa de bens e serviços a que 

a infração diz respeito direta ou 

indiretamente. Do mesmo modo, as ANC 

devem ter o direito de aumentar o montante 

da coima a aplicar a uma empresa ou 

associação de empresas que continua a 

cometer a mesma infração ou que comete 

uma infração semelhante após a Comissão 

ou uma autoridade nacional da 

concorrência ter adotado uma decisão que 

declara que a referida empresa ou 

associação de empresas violou os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. 

Or. en 

 

Alteração  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

33) A experiência demonstrou que as 

associações de empresas costumam 

desempenhar um papel nas infrações às 

regras de concorrência, e as ANC devem 

podem aplicar efetivamente coimas a 

essas associações. Ao apreciar a 

Suprimido 
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gravidade da infração para determinar o 

montante da coima no âmbito de um 

processo instaurado contra associações de 

empresas, deve ser tido em conta o 

montante das vendas dos bens e serviços a 

que a infração diz direta ou indiretamente 

respeito pelas empresas que são membros 

da associação, sempre que a infração 

esteja relacionada com as atividades 

desses membros. A fim de garantir a 

cobrança eficaz das coimas aplicadas a 

associações de empresas pelas infrações 

por elas cometidas, é necessário 

estabelecer em que condições as ANC 

podem exigir o pagamento da coima aos 

membros da associação, quando esta se 

encontrar em situação de insolvência. Ao 

fazê-lo, as ANC devem atender à 

dimensão relativa das empresas 

pertencentes à associação e, em especial, 

à situação das pequenas e médias 

empresas. O pagamento da coima por um 

ou mais membros de uma associação não 

prejudica as regras de direito nacional 

que prevejam a cobrança do montante 

pago por outros membros da associação. 

Or. en 

 

Alteração  100 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível não 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa. 
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não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. de 

 

Alteração  101 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante da coima deve ser 

estabelecido, pelo menos, num nível igual 

a 10 % do volume de negócios mundial 

total da empresa em causa. 

Or. en 

 

Alteração  102 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 
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deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa. 

Or. en 

 

Alteração  103 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 12 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

 

Alteração  104 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 
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coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido, pelo menos, num 

nível igual a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

 

Alteração  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido num nível igual ou 

superior a 10 % do volume de negócios 

mundial total da empresa em causa, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

34) O efeito dissuasor das coimas varia 

muito em toda a Europa e, nalguns 

Estados-Membros, o montante máximo da 

coima aplicável é muito baixo. Para 

garantir que as ANC podem fixar coimas 

dissuasoras, o montante máximo da coima 

deve ser estabelecido em, pelo menos, 

10 % do volume de negócios mundial total 

da empresa em causa, o que não deve 

impedir os Estados-Membros de manterem 

ou preverem um montante máximo da 

coima mais elevado. 

Or. en 

 

Alteração  106 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

36) As diferenças entre os programas 36) As diferenças entre os programas 
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de clemência a nível dos Estados-Membros 

também comprometem a igualdade das 

condições de concorrência para as 

empresas que exercem atividades no 

mercado interno. É, assim, necessário 

melhorar a segurança jurídica, reduzindo 

estas diferenças. 

de clemência a nível dos Estados-Membros 

podem comprometer, em determinados 

casos, a igualdade das condições de 

concorrência para as empresas que 

exercem atividades no mercado interno. É, 

assim, necessário melhorar a segurança 

jurídica, reduzindo estas diferenças. 

Or. en 

 

Alteração  107 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

36) As diferenças entre os programas 

de clemência a nível dos Estados-Membros 

também comprometem a igualdade das 

condições de concorrência para as 

empresas que exercem atividades no 

mercado interno. É, assim, necessário 

melhorar a segurança jurídica, reduzindo 

estas diferenças. 

36) As diferenças entre os programas 

de clemência a nível dos Estados-Membros 

também comprometem a igualdade das 

condições de concorrência para as 

empresas que exercem atividades no 

mercado interno. É, assim, necessário 

melhorar a segurança jurídica, 

aumentando o nível de cooperação entre 

as ANC. 

Or. en 

 

Alteração  108 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

37) As ANC devem conceder às 

empresas imunidade e reduções dos 

montantes das coimas se estiverem 

preenchidas determinadas condições. Deve 

considerar-se que uma empresa apresentou 

37) As ANC devem conceder às 

empresas imunidade e reduções dos 

montantes das coimas se estiverem 

preenchidas determinadas condições. Deve 

considerar-se que uma empresa apresentou 
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a uma autoridade nacional da concorrência 

provas relativas a um cartel secreto que 

permitem concluir pela existência de uma 

infração ao artigo 101.º TFUE, se a 

referida autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse de provas 

suficientes para concluir pela existência de 

uma infração ao artigo 101.º TFUE em 

relação ao mesmo cartel no momento da 

apresentação de tais provas pela empresa. 

a uma autoridade nacional da concorrência 

ou à Comissão provas relativas a um cartel 

secreto que permitem concluir pela 

existência de uma infração ao artigo 101.º 

TFUE, se a referida autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse de provas 

suficientes para concluir pela existência de 

uma infração ao artigo 101.º TFUE em 

relação ao mesmo cartel no momento da 

apresentação de tais provas pela empresa. 

Or. en 

 

Alteração  109 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

38) Os requerentes devem ter a 

possibilidade de apresentar um pedido de 

clemência por escrito ou, se for caso disso, 

por outros meios que não exijam a 

apresentação de documentos, informações 

ou outros materiais na sua posse ou sob a 

sua guarda ou controlo. Para o efeito, as 

ANC devem dispor de um sistema que lhes 

permita aceitar declarações de clemência 

tanto oralmente como por outros meios, 

incluindo em formato digital. 

38) Os requerentes devem ter a 

possibilidade de apresentar um pedido de 

clemência por escrito ou, se for caso disso, 

por outros meios que não exijam a 

apresentação de documentos, informações 

ou outros materiais na sua posse ou sob a 

sua guarda ou controlo. Para o efeito, as 

ANC devem dispor de um sistema que lhes 

permita aceitar declarações de clemência 

tanto oralmente como por outros meios, 

incluindo em formato digital. Com vista a 

facilitar os pedidos de empresas para 

programas de clemência, os Estados-

Membros devem garantir que os pedidos 

de clemência possam ser aceites pelas 

autoridades nacionais da concorrência 

em qualquer das línguas de trabalho da 

União. 

Or. en 

 

Alteração  110 
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Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 39 

 
Texto da Comissão Alteração 

39) Os requerentes que tenham 

apresentado à Comissão Europeia um 

pedido de clemência relativamente a um 

alegado cartel secreto devem poder 

apresentar um pedido simplificado em 

relação ao mesmo cartel às ANC que 

considerem pertinentes. As ANC devem 

aceitar pedidos simplificados que 

contenham um conjunto mínimo de 

informações relativamente ao alegado 

cartel e não podem solicitar informações 

adicionais para além deste conjunto 

mínimo antes de decidirem tomar medidas 

no âmbito do processo. No entanto, 

compete aos requerentes informarem as 

ANC a que tenham apresentado pedidos 

simplificados se o alcance do seu pedido de 

clemência à Comissão sofrer alterações. As 

ANC devem fornecer aos requerentes um 

aviso de receção com indicação da data e 

hora da receção, e informar o requerente se 

já tiverem recebido anteriormente um 

pedido simplificado ou de clemência em 

relação ao mesmo cartel. Quando a 

Comissão decidir, no todo em parte, não 

tomar medidas no âmbito do processo, os 

requerentes devem ter a possibilidade de 

apresentar pedidos completos de clemência 

às ANC a que tenham apresentado pedidos 

simplificados. 

39) Os requerentes que tenham 

apresentado à Comissão Europeia um 

pedido de clemência relativamente a um 

alegado cartel secreto devem poder 

apresentar um pedido simplificado em 

relação ao mesmo cartel às ANC que 

considerem pertinentes. As ANC devem 

aceitar pedidos simplificados que 

contenham um conjunto mínimo de 

informações relativamente ao alegado 

cartel. As ANC que pretendam investigar 

casos para os quais tenham recebido 

pedidos simplificados devem contactar a 

Comissão Europeia, tendo ambas as 

instituições de acordar qual delas deve 

assumir a liderança. Se as ANC que 

receberam os pedidos simplificados não 

manifestarem a sua intenção de investigar 

os casos, não devem solicitar informações 

adicionais para além do conjunto mínimo 

antes de decidirem tomar medidas no 

âmbito do processo. No entanto, compete 

aos requerentes informarem as ANC a que 

tenham apresentado pedidos simplificados 

se o alcance do seu pedido de clemência à 

Comissão sofrer alterações. As ANC 

devem fornecer aos requerentes um aviso 

de receção com indicação da data e hora da 

receção, e informar o requerente se já 

tiverem recebido anteriormente um pedido 

simplificado ou de clemência em relação 

ao mesmo cartel. Se a Comissão decidir, no 

todo em parte, não tomar medidas no 

âmbito do processo, os requerentes devem 

ter a possibilidade de apresentar pedidos 

completos de clemência às ANC a que 

tenham apresentado pedidos simplificados. 

Or. en 
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Alteração  111 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 40 

 
Texto da Comissão Alteração 

40) A insegurança jurídica quanto à 

questão da proteção dos trabalhadores das 

empresas contra sanções individuais pode 

impedir potenciais requerentes de 

apresentarem pedidos de clemência. Os 

atuais e antigos trabalhadores e dirigentes 

de empresas que apresentam às autoridades 

da concorrência um pedido de imunidade 

em matéria de coimas devem, por 

conseguinte, ser protegidos contra 

quaisquer sanções aplicadas pelas 

autoridades públicas pela sua participação 

no cartel secreto a que o pedido diz 

respeito. Esta proteção deve depender de 

que esses trabalhadores e dirigentes 

cooperem ativamente com as ANC em 

causa e que a data de apresentação do 

pedido de imunidade seja anterior ao início 

do processo penal. 

40) A insegurança jurídica quanto à 

questão da proteção dos trabalhadores das 

empresas contra sanções individuais pode 

impedir potenciais requerentes de 

apresentarem pedidos de clemência. Os 

atuais e antigos trabalhadores e dirigentes 

de empresas que apresentam às autoridades 

da concorrência um pedido de imunidade 

em matéria de coimas devem, por 

conseguinte, ser protegidos contra 

quaisquer sanções aplicadas pelas 

autoridades públicas pela sua participação 

no cartel secreto a que o pedido diz 

respeito. Esta proteção deve depender de 

que esses trabalhadores e dirigentes 

cooperem ativamente com as ANC em 

causa e que a data de apresentação do 

pedido de imunidade seja anterior ao início 

do processo penal. Atendendo a condições 

rigorosas, os Estados-Membros podem 

decidir proteger os trabalhadores de 

sanções individuais se o pedido de 

imunidade for apresentado após o início 

do processo penal. 

Or. en 

 

Alteração  112 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 41 
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Texto da Comissão Alteração 

41) Num sistema de competências 

paralelas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE, é necessária uma estreita 

cooperação entre as ANC. Em especial, 

quando uma ANC realiza uma inspeção em 

nome de outra ANC, nos termos do 

artigo 22.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 

n.º 1/2003 do Conselho, devem ser 

autorizadas a presença e a assistência dos 

funcionários da autoridade requerente, de 

modo a aumentar a eficácia dessas 

inspeções, disponibilizando recursos, 

conhecimentos e competências técnicas 

adicionais. 

41) Num sistema de competências 

paralelas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE, é necessária uma estreita 

cooperação entre as ANC e entre estas e a 

Comissão. Em especial, quando uma ANC 

realiza uma inspeção em nome de outra 

ANC, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, 

devem ser autorizadas a presença e a 

assistência dos funcionários da autoridade 

requerente, de modo a aumentar a eficácia 

dessas inspeções, disponibilizando 

recursos, conhecimentos e competências 

técnicas adicionais. 

Or. en 

 

Alteração  113 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 42 

 
Texto da Comissão Alteração 

42) Do mesmo modo, devem ser 

tomadas medidas para permitir que as 

ANC requeiram assistência mútua para a 

notificação de objeções preliminares, de 

decisões e da execução de decisões de 

aplicação de coimas ou sanções pecuniárias 

compulsórias, quando a empresa em causa 

não estiver legalmente estabelecida no seu 

território. Tais medidas permitiriam 

assegurar a aplicação efetiva dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e 

contribuiriam para o bom funcionamento 

do mercado interno. 

42) Do mesmo modo, devem ser 

tomadas medidas para permitir que as 

ANC requeiram assistência mútua para a 

notificação de objeções preliminares, de 

decisões e da execução de decisões de 

aplicação de coimas ou sanções pecuniárias 

compulsórias, quando a empresa em causa 

não estiver legalmente estabelecida no seu 

território. Tais medidas permitiriam 

assegurar a aplicação efetiva dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e 

contribuiriam para o bom funcionamento 

do mercado interno. A fim de incentivar a 

assistência mútua, as autoridades 

requeridas devem poder solicitar a 

recuperação de custos pertinentes para a 

notificação e execução dessas decisões. 
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Or. en 

 

Alteração  114 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 45 

 
Texto da Comissão Alteração 

45) O risco de divulgação de material 

autoincriminatório fora do âmbito da 

investigação para a qual foi fornecido 

pode enfraquecer os incentivos para os 

potenciais requerentes de clemência 

cooperarem com as autoridades da 

concorrência. Por conseguinte, 

independentemente da forma de 

apresentação das declarações de 

clemência, as informações nelas contidas, 

obtidas através do acesso ao processo, só 

podem ser utilizadas quando necessário 

para o exercício dos direitos de defesa em 

processos perante os órgãos jurisdicionais 

dos Estados-Membros, em certos casos 

muito limitados, diretamente relacionados 

com o processo no âmbito do qual o 

acesso tenha sido concedido. Tal não deve 

impedir as autoridades da concorrência 

de publicarem as suas decisões em 

conformidade com o direito da União ou 

nacional aplicável. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  115 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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1. A presente diretiva estabelece 

determinadas regras para assegurar que as 

autoridades nacionais da concorrência 

dispõem das garantias de independência e 

dos recursos e das competências 

necessárias em matéria de execução e de 

aplicação de coimas para poderem aplicar 

de forma efetiva os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, de modo a que a concorrência no 

mercado interno não seja falseada e que os 

consumidores e as empresas não sejam 

prejudicados por leis e medidas nacionais 

que impeçam as autoridades nacionais da 

concorrência de aplicarem as regras de 

forma eficaz. O âmbito de aplicação da 

diretiva abrange a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, bem como a 

aplicação ao mesmo processo das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, com 

exceção do artigo 29.º, n.º 2, que abrange 

também o direito nacional da concorrência 

aplicado de forma exclusiva. 

1. A presente diretiva estabelece 

determinadas regras para assegurar que as 

autoridades nacionais da concorrência 

dispõem das garantias de independência e 

dos recursos e das competências 

necessárias em matéria de execução e de 

aplicação de coimas para poderem aplicar 

de forma efetiva os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE, de modo a que a concorrência no 

mercado interno não seja falseada e que os 

consumidores e as empresas, em especial 

as pequenas e médias empresas, não sejam 

prejudicados por leis e medidas nacionais 

que impeçam as autoridades nacionais da 

concorrência de aplicarem as regras de 

forma eficaz. O âmbito de aplicação da 

diretiva abrange a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, bem como a 

aplicação ao mesmo processo das 

disposições do direito nacional da 

concorrência em paralelo com os 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, com 

exceção do artigo 29.º, n.º 2, que abrange 

também o direito nacional da concorrência 

aplicado de forma exclusiva. 

Or. en 

 

Alteração  116 

Andreas Schwab 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 10-A. «advogado independente», um 

advogado externo que não está vinculado 

ao cliente por uma relação de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  117 

Thierry Cornillet 
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Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar 

sujeito a garantias adequadas, incluindo o 

respeito dos direitos de defesa das 

empresas e o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal, em conformidade com 

os princípios gerais do direito da União e 

com a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar 

sujeito a garantias adequadas, incluindo o 

respeito dos direitos de defesa das 

empresas e o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal, em conformidade com 

os princípios gerais do direito da União, 

com a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia e com o artigo 6.º da 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. 

 Os tribunais devem estar habilitados a 

apreciar as decisões das autoridades 

nacionais da concorrência. Essa 

apreciação não se deve limitar ao controlo 

da legalidade, devendo também abranger 

os méritos do caso, incluindo a 

fundamentação relativa à prática 

anticoncorrencial e a avaliação da 

proporcionalidade da sanção. 

Or. en 

 

Alteração  118 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar 

sujeito a garantias adequadas, incluindo o 

respeito dos direitos de defesa das 

empresas e o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal, em conformidade 

com os princípios gerais do direito da 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar em 

conformidade com os princípios gerais do 

direito da União e com a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Os 

Estados-Membros devem, por 

conseguinte, assegurar que o exercício 
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União e com a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. 
dos referidos poderes esteja sujeito a 

garantias adequadas no que respeita aos 

direitos de defesa das empresas, como o 

direito de acesso ao processo, o direito a 

ser ouvido, o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal e o direito a um 

julgamento justo. 

Or. de 

Justificação 

Esta alteração estabelece o direito das empresas de disporem de garantias adequadas, por 

forma a assegurar processos equitativos e normas uniformes em toda a UE. 

 

Alteração  119 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar 

sujeito a garantias adequadas, incluindo o 

respeito dos direitos de defesa das 

empresas e o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal, em conformidade com 

os princípios gerais do direito da União e 

com a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

O exercício das competências referidas na 

presente diretiva pelas autoridades 

nacionais da concorrência deve estar 

sujeito a garantias adequadas, incluindo o 

respeito dos direitos de defesa das 

empresas e o direito a um recurso efetivo 

perante um tribunal, em conformidade com 

os princípios gerais do direito da União, 

com a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia e com o artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia respeitante à 

Adesão da União à Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais. 

Or. de 

Justificação 

O artigo 6.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais define as normas relativas ao direito a um julgamento justo, as 

quais devem aplicar-se igualmente aos processos de concorrência. 
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Alteração  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as autoridades nacionais da 

concorrência respeitem, pelo menos, a 

confidencialidade das comunicações 

escritas entre os clientes e os seus 

advogados, sejam estes advogados 

externos ou consultores jurídicos 

internos, desde que tais comunicações 

sejam efetuadas para efeitos e no 

interesse dos direitos de defesa do cliente 

nos processos relativos à aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e que as 

comunicações emanem de advogados 

independentes. 

Or. en 

 

Alteração  121 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Sem prejuízo do dever das ANC de 

garantir a aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE, os Estados-Membros 

devem assegurar que as empresas têm o 

direito de recurso relativamente a decisões 

finais tomadas pelas ANC, em 

conformidade com o artigo 47.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Or. en 
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Alteração  122 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 As jurisdições devem estar habilitadas a 

examinar as decisões das autoridades 

nacionais da concorrência por meio de 

procedimentos de recursos eficazes. 

Or. fr 

 

Alteração  123 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Durante o período de investigação de uma 

alegada infração e antes de a ANC tomar 

uma decisão, os Estados-Membros devem 

garantir que as empresas gozam de um 

nível suficiente de segurança jurídica 

para que continuem a sua atividade 

empresarial. 

Or. en 

 

Alteração  124 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os funcionários e os membros do a) Os funcionários e os membros do 
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órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

conseguem desempenhar as suas funções e 

exercer as suas competências para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE de forma independente em relação a 

influências políticas e outras influências 

externas; 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

conseguem desempenhar as suas funções e 

exercer as suas competências para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE de forma independente em relação a 

influências políticas e outras influências 

externas. Os membros dos órgãos 

decisórios das autoridades administrativas 

nacionais da concorrência, em especial, 

não devem ser nomeados por autoridades 

políticas; 

Or. en 

 

Alteração  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

conseguem desempenhar as suas funções e 

exercer as suas competências para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE de forma independente em relação a 

influências políticas e outras influências 

externas; 

a) O diretor, os funcionários e os 

membros do órgão decisório das 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência conseguem desempenhar as 

suas funções e exercer as suas 

competências para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE de forma 

independente em relação a influências 

políticas e outras influências externas; 

Or. en 

Justificação 

O cargo de diretor de uma autoridade nem sempre está incluído no termo «funcionários», 

uma vez que o cargo pode ser atribuído por nomeação e não corresponder a uma posição de 

funcionário público. Tão-pouco implica que seja automaticamente membro do conselho de 

administração da autoridade. Na maioria dos Estados-Membros, esta alteração não 

produzirá efeitos, contudo a diretiva deve ser clara. 

 

Alteração  126 
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Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

não solicitam nem aceitam instruções de 

qualquer governo ou outra entidade pública 

ou privada no desempenho das suas 

funções e no exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE; 

b) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

não solicitam nem aceitam instruções de 

qualquer governo ou outra entidade pública 

ou privada no recrutamento de 

funcionários, no desempenho das suas 

funções e no exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE; 

Or. en 

 

Alteração  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

não solicitam nem aceitam instruções de 

qualquer governo ou outra entidade pública 

ou privada no desempenho das suas 

funções e no exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE; 

b) O diretor, os funcionários e os 

membros do órgão decisório das 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência não solicitam nem aceitam 

instruções de qualquer governo ou outra 

entidade pública ou privada no 

desempenho das suas funções e no 

exercício das suas competências para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE; 

Or. en 

 

Alteração  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

se abstêm da prática de qualquer ato 

incompatível com o desempenho das suas 

funções e o exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE; 

c) O diretor, os funcionários e os 

membros do órgão decisório das 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência se abstêm da prática de 

qualquer ato incompatível com o 

desempenho das suas funções e o exercício 

das suas competências para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Os membros do órgão decisório das 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência só podem ser demitidos se já 

não preencherem as condições exigidas 

para o desempenho das suas funções ou se 

tiverem cometido uma falta grave ao 

abrigo do direito nacional. Os motivos para 

a demissão devem ser previamente 

estabelecidos no direito nacional. Não 

podem ser demitidos por razões 

relacionadas com o bom desempenho das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE nos termos do 

artigo 5.º, n.º 2; 

d) As nomeações para a direção e o 

conselho de administração do órgão 

decisório das autoridades administrativas 

nacionais da concorrência devem ser 

efetuadas com base no mérito e assentar 

em procedimentos de nomeação claros e 

transparentes. O diretor e os membros do 

órgão decisório das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

só podem ser demitidos se já não 

preencherem as condições exigidas para o 

desempenho das suas funções ou se 

tiverem cometido uma falta grave ao 

abrigo do direito nacional. Os motivos para 

a demissão devem ser previamente 

estabelecidos no direito nacional. Não 

podem ser demitidos por razões 

relacionadas com o bom desempenho das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE nos termos do 



 

PE613.265v01-00 60/138 AM\1138283PT.docx 

PT 

artigo 5.º, n.º 2; 

Or. en 

 

Alteração  130 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. Caso 

uma denúncia formalmente apresentada 

seja rejeitada, o denunciante poderá 

solicitar uma verificação por parte de um 

tribunal administrativo. 

Or. de 

 

Alteração  131 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas e) As autoridades administrativas 
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nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. As 

denúncias rejeitadas pelas ANC pelo facto 

de não constituírem prioridades devem ser 

arquivadas pelas ANC numa base de 

dados bem organizada para efeitos de 

facilidade de consulta e adoção de 

medidas no futuro. 

Or. en 

 

Alteração  132 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 
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rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. Os 

autores da denúncia devem poder solicitar 

o controlo jurisdicional de decisões de 

rejeição de denúncias tomadas pelas 

autoridades nacionais da concorrência. 

Or. fr 

 

Alteração  133 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. Os 

autores da denúncia devem poder solicitar 

o controlo jurisdicional de uma decisão de 

rejeitar uma denúncia tomada pela 

autoridade nacional da concorrência. 

Or. en 

 

Alteração  134 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Ao 

estabelecerem prioridades, as autoridades 

administrativas nacionais da 

concorrência devem concentrar-se nos 

setores estratégicos da economia. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

Or. en 

 

Alteração  135 

Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 
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denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

denúncias, salvo as denúncias 

provenientes de outras autoridades 

públicas, que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

Or. en 

 

Alteração  136 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades na execução de tarefas para a 

aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE nos termos do artigo 5.º, n.º 2. Na 

medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

e) As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm 

competências para estabelecer as suas 

prioridades e, se necessário, solicitar apoio 

externo em matéria de conhecimentos 

especializados e investigação na execução 

de tarefas para a aplicação dos artigos 101.º 

e 102.º do TFUE nos termos do artigo 5.º, 

n.º 2. Na medida em que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência 

sejam obrigadas a apreciar as denúncias 

que lhes são formalmente apresentadas, 

tais competências incluem a de rejeitar as 

denúncias que não considerem prioritárias, 

o que não prejudica a competência das 

autoridades nacionais da concorrência para 

rejeitar denúncias por outros motivos 

estabelecidos no direito nacional. 

Or. en 

 

Alteração  137 

Neena Gill 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

  e-A)  As autoridades administrativas 

nacionais da concorrência têm o poder de 

contratar os funcionários de que 

necessitam, dentro dos limites do seu 

orçamento e sem prejuízo da legislação 

aplicável em matéria de regras relativas 

ao pessoal e à contratação, bem como de 

aplicar o seu orçamento sem qualquer 

autorização prévia além da verificação 

relativa à suficiente disponibilidade 

orçamental. 

Or. en 

 

Alteração  138 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Os membros do órgão decisório da 

autoridade administrativa nacional da 

concorrência estão sujeitos a um período 

de incompatibilidade de um ano após 

cessarem as suas funções, durante o qual 

não podem trabalhar para empresas que 

tenham sido investigadas pela respetiva 

autoridade nos últimos cinco anos. Todos 

os funcionários e membros do órgão 

decisório devem, aquando do seu 

recrutamento e todos os anos, 

subsequentemente, preencher um 

formulário com vista a comunicar 

quaisquer potenciais conflitos de 

interesses que eles ou os familiares 

próximos possam ter relativamente a 

algum processo. As autoridades nacionais 

da concorrência devem dispor de 

procedimentos para garantir que os 
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funcionários possam pedir escusa no caso 

de surgir um conflito de interesses no 

início ou durante uma investigação. 

Or. en 

Justificação 

É importante garantir disposições robustas em matéria de conflito de interesses para todas as 

ANC. 

 

Alteração  139 

Jonás Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Os Estados-Membros devem 

garantir que as ANC publicam um código 

de conduta que, sem prejuízo da aplicação 

de regras nacionais mais estritas, abranja, 

pelo menos, regras para evitar conflitos de 

interesses, incluindo disposições relativas 

a períodos de incompatibilidade e 

aceitação de convites, assim como regras 

relativas às atividades realizadas a título 

pessoal. 

Or. en 

 

Alteração  140 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório da autoridade 

administrativa nacional da concorrência 

não devem procurar emprego em 

empresas que estejam ou tenham estado 
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sob investigação nos dois anos seguintes à 

cessação do seu vínculo laboral com a 

autoridade, caso tenham estado 

diretamente relacionados com o processo. 

Or. en 

 

Alteração  141 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) A direção e os membros do órgão 

de decisão das autoridades nacionais da 

concorrência são selecionados e 

nomeados de acordo com regras e 

procedimentos claros e transparentes 

estabelecidos antecipadamente; 

Or. en 

 

Alteração  142 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Os funcionários e os membros do 

órgão decisório da autoridade 

administrativa nacional da concorrência 

não devem procurar emprego em 

empresas que estejam ou tenham estado 

sob investigação nos dois anos seguintes à 

cessação do seu vínculo laboral com a 

autoridade, caso tenham estado 

diretamente relacionados com o processo. 

Or. en 
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Alteração  143 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. Os Estados-Membros devem 

garantir igualmente que as ANC 

disponham de autonomia na gestão das 

dotações orçamentais atribuídas e na 

determinação das competências 

necessárias exigidas ao seu pessoal. A 

autonomia orçamental é exercida sem 

prejuízo das regras e procedimentos 

orçamentais nacionais. 

Or. de 

Justificação 

As ANC devem dispor não só dos recursos humanos, financeiros e técnicos adequados, mas 

também de autonomia na gestão das dotações orçamentais atribuídas e na determinação das 

competências necessárias exigidas ao seu pessoal, por forma a assegurar a sua 

independência e flexibilidade necessárias. 

 

Alteração  144 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 1. Os Estados-Membros devem 
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garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as ANC administram os 

orçamentos que lhes são atribuídos de 

forma autónoma. Essa liberdade de 

gestão dos seus orçamentos deverá ser 

aplicada no quadro das regras e 

procedimentos orçamentais nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  145 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. Sem prejuízo das regras e dos 

procedimentos orçamentais nacionais, os 

Estados-Membros devem garantir que é 

concedida autonomia às autoridades 

nacionais da concorrência para a 

aplicação dos orçamentos que lhes são 

atribuídos. 

Or. en 

 

Alteração  146 
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Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem de recursos 

humanos, financeiros e técnicos adequados 

e estáveis, incluindo instalações e 

infraestruturas necessárias para o 

desempenho efetivo das suas funções e o 

exercício das suas competências para 

efeitos da aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE nos termos do n.º 2. Os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

dispõem de um orçamento anual 

independente e de autonomia na 

utilização dos seus recursos. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2, o que inclui o direito das 

autoridades nacionais da concorrência de 

decidir de forma autónoma sobre a 

afetação dos seus recursos e as 

qualificações necessárias dos seus 
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funcionários. 

Or. en 

Justificação 

Para que as ANC sejam completa e verdadeiramente autónomas, não basta atribuir recursos 

suficientes em termos quantitativos. É necessário garantir que as ANC são capazes de 

reorientar os seus recursos de acordo com as suas necessidades (como, por exemplo, no que 

diz respeito à infraestrutura técnica ou aos estudos externos). 

 

Alteração  148 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. A Comissão deve prestar a 

assistência técnica necessária mediante 

pedido da respetiva ANC. 

Or. en 

 

Alteração  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros, técnicos e 
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necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

tecnológicos necessários para o 

desempenho efetivo das suas funções, 

incluindo o seu papel de consulta, e o 

exercício das suas competências para 

efeitos da aplicação dos artigos 101.º e 

102.º do TFUE nos termos do n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  150 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência dispõem dos recursos 

humanos, financeiros e técnicos 

necessários para o desempenho efetivo das 

suas funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência têm à sua disposição recursos 

humanos, financeiros e técnicos suficientes 

para o desempenho efetivo das suas 

funções e o exercício das suas 

competências para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos termos 

do n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

garantir a autonomia orçamental das 

autoridades nacionais da concorrência, 

incluindo a autonomia em matéria de 

afetação dos seus orçamentos e a 
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capacidade de identificar prioridades 

orçamentais, assim como garantir que os 

montantes dos orçamentos anuais 

atribuídos não possam ser reduzidos 

durante o exercício financeiro em que 

foram atribuídos. 

Or. en 

Justificação 

É importante garantir a segurança orçamental dos recursos das ANC, para que possam 

preparar o orçamento anual sem grandes alterações no nível de recursos. 

 

Alteração  152 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades nacionais 

da concorrência apresentem relatórios 

periódicos, que devem ser divulgados, 

sobre as suas atividades a um organismo 

governamental ou parlamentar. Os 

Estados-Membros devem garantir que 

esses relatórios incluem informações 

sobre as nomeações e demissões dos 

membros do órgão decisório, o nível de 

recursos afeto durante o ano em causa e 

quaisquer alterações a esse nível em 

comparação com o ano anterior. Os 

Estados-Membros devem igualmente 

transmitir esses relatórios ao Parlamento 

Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  153 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência apresentem relatórios 

anuais sobre as suas atividades e os seus 

recursos a um organismo governamental 

ou parlamentar. Estes relatórios devem 

ser divulgados. A Comissão está 

habilitada a dar início, mediante análise 

caso a caso, a procedimentos de infração 

contra os Estados-Membros que não 

garantam um nível adequado de recursos 

e autonomia orçamental às ANC para que 

estas possam exercer as suas funções. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo da alteração é aumentar o nível de responsabilização e a informação ao público 

sobre os recursos das ANC. 

 

Alteração  154 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão e os Estados-Membros 

devem garantir que se considera que 

todas as despesas realizadas no 

cumprimento do presente artigo respeitam 

o Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PEC), em conformidade com os 

artigos 121.º e 126.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), e não desencadeiam quaisquer 

ações no âmbito da vertente preventiva ou 

corretiva do PEC. 
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Or. en 

 

Alteração  155 

Neena Gill 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência apresentem relatórios 

periódicos sobre as suas atividades a um 

organismo governamental ou 

parlamentar. 

Or. en 

 

Alteração  156 

Andreas Schwab 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1 – frase introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência podem realizar 

todas as inspeções necessárias sem aviso 

prévio nas empresas e associações de 

empresas, para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Os Estados-

Membros devem garantir que os 

funcionários e outros acompanhantes 

autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem inspeções 

dispõem, no mínimo, de competências 

para: 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência podem realizar 

todas as inspeções necessárias sem aviso 

prévio nas empresas e associações de 

empresas, para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. A presente 

diretiva não impede os Estados-Membros 

de requererem autorização prévia por 

parte de uma autoridade judicial para a 

realização de tais inspeções. Os Estados-

Membros devem garantir que os 

funcionários e outros acompanhantes 

autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem inspeções 

dispõem, no mínimo, de competências 

para: 
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Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 27 (projeto de relatório), por razões de clareza. 

 

Alteração  157 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência podem realizar 

todas as inspeções necessárias sem aviso 

prévio nas empresas e associações de 

empresas, para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Os Estados-

Membros devem garantir que os 

funcionários e outros acompanhantes 

autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem inspeções 

dispõem, no mínimo, de competências 

para: 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência podem realizar 

todas as inspeções necessárias sem aviso 

prévio nas empresas e associações de 

empresas, para efeitos da aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, em 

conformidade com a legislação nacional. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os funcionários e outros acompanhantes 

autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem inspeções 

dispõem, no mínimo, de competências 

para: 

Or. de 

Justificação 

Uma vez que em alguns Estados-Membros é necessária uma autorização judicial prévia, a 

presente alteração visa assegurar que os Estados-Membros não são obrigados a 

comprometer as suas normas processuais rigorosas. 

 

Alteração  158 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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e) Solicitarem a qualquer 

representante ou membro do pessoal da 

empresa ou da associação de empresas 

explicações sobre factos ou documentos 

relacionados com o objeto e a finalidade da 

inspeção e registar as suas respostas. 

e) Solicitarem a qualquer 

representante ou membro do pessoal da 

empresa ou da associação de empresas 

explicações sobre factos ou documentos 

relacionados com o objeto e a finalidade da 

inspeção e registar as suas respostas, 

respeitando cuidadosamente os direitos 

dos trabalhadores. 

Or. en 

 

Alteração  159 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as empresas e as associações 

de empresas são obrigadas a submeter-se 

às inspeções realizadas pelas autoridades 

administrativas nacionais da concorrência. 

Se uma empresa ou uma associação de 

empresas se opuser a uma inspeção 

ordenada por uma autoridade 

administrativa nacional da concorrência ou 

autorizada por uma autoridade judicial 

nacional, as autoridades nacionais da 

concorrência podem obter a assistência 

necessária da polícia ou de uma autoridade 

com poderes de execução equivalentes, a 

fim de lhes permitir realizar a inspeção. 

Essa assistência também pode ser obtida a 

título cautelar. 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as empresas e as associações 

de empresas são obrigadas a submeter-se 

às inspeções realizadas pelas autoridades 

administrativas nacionais da concorrência. 

Nos termos das legislações nacionais, as 

inspeções não podem ser efetuadas sem 

uma autorização prévia da autoridade 

judicial nacional. Se uma empresa ou uma 

associação de empresas se opuser a uma 

inspeção ordenada por uma autoridade 

administrativa nacional da concorrência ou 

autorizada por uma autoridade judicial 

nacional, as autoridades nacionais da 

concorrência podem obter a assistência 

necessária da polícia ou de uma autoridade 

com poderes de execução equivalentes, a 

fim de lhes permitir realizar a inspeção. 

Essa assistência também pode ser obtida a 

título cautelar. 

Or. fr 

 

Alteração  160 

Paloma López Bermejo 
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Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as empresas e as associações 

de empresas são obrigadas a submeter-se 

às inspeções realizadas pelas autoridades 

administrativas nacionais da concorrência. 

Se uma empresa ou uma associação de 

empresas se opuser a uma inspeção 

ordenada por uma autoridade 

administrativa nacional da concorrência ou 

autorizada por uma autoridade judicial 

nacional, as autoridades nacionais da 

concorrência podem obter a assistência 

necessária da polícia ou de uma autoridade 

com poderes de execução equivalentes, a 

fim de lhes permitir realizar a inspeção. 

Essa assistência também pode ser obtida a 

título cautelar. 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as empresas e as associações 

de empresas são obrigadas a submeter-se 

às inspeções realizadas pelas autoridades 

administrativas nacionais da concorrência. 

Se uma empresa ou uma associação de 

empresas se opuser a uma inspeção 

ordenada por uma autoridade 

administrativa nacional da concorrência ou 

autorizada por uma autoridade judicial 

nacional, as autoridades nacionais da 

concorrência podem obter a assistência 

necessária da polícia ou de uma autoridade 

com poderes de execução equivalentes, a 

fim de lhes permitir realizar a inspeção, 

sempre com uma autorização prévia de 

uma autoridade judicial nacional. Essa 

assistência também pode ser obtida a título 

cautelar. 

Or. en 

 

Alteração  161 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração grave 

ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração grave 

ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 
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privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. 

privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. Essa 

suspeita razoável deve ser estabelecida 

com base em provas significativas e 

coerentes, expressamente mencionadas na 

decisão da autoridade judicial. 

Or. fr 

 

Alteração  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração grave 

ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 

privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 

privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. 

Or. en 

 

Alteração  163 

Alfred Sant 
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Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração grave 

ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 

privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, caso exista uma suspeita 

razoável de que os livros ou outros 

documentos relacionados com a empresa e 

com o objeto da inspeção, que podem ser 

pertinentes para provar uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, 

estão guardados em instalações que não as 

referidas no artigo 6.º, em terrenos ou 

meios de transporte, incluindo no domicílio 

privado dos dirigentes, administradores e 

outros membros do pessoal das empresas 

ou das associações de empresas, as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem realizar inspeções sem 

aviso prévio nas referidas instalações, 

terrenos e meios de transporte. 

Or. en 

 

Alteração  164 

Andreas Schwab 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Tais inspeções não podem ser 

realizadas sem a autorização prévia de uma 

autoridade judicial nacional. 

2. Tais inspeções não devem ser 

realizadas sem a autorização prévia de uma 

autoridade judicial nacional. 

Or. en 

 

Alteração  165 

Neena Gill 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo razoável, todas as 

informações necessárias para a aplicação 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE, na 

medida em que, consequentemente, o 

destinatário da decisão não se 

autoincrimine relativamente a uma 

infração aos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE. Esta obrigação deve abranger as 

informações acessíveis às empresas ou 

associações de empresas. 

Or. en 

 

Alteração  166 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um prazo 

proporcionado, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. Os pedidos de informação 

efetuados pelas autoridades 

administrativas nacionais da 

concorrência devem ser específicos e 

proporcionados. 
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Or. de 

 

Alteração  167 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um prazo 

razoável, todas as informações necessárias 

para a aplicação dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Esta obrigação deve abranger as 

informações (incluindo o correio 

eletrónico e as mensagens do sistema de 

mensagens instantâneas) acessíveis às 

empresas ou associações de empresas. 

Or. en 

 

Alteração  168 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE. Esta obrigação 

deve abranger as informações acessíveis às 

empresas ou associações de empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, que deve ser razoável e 

compatível com a exigência, todas as 

informações necessárias para a aplicação 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 
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empresas. 

Or. fr 

 

Alteração  169 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um prazo 

razoável, todas as informações necessárias 

para a aplicação dos artigos 101.º e 102.º 

do TFUE. Esta obrigação deve abranger as 

informações acessíveis às empresas ou 

associações de empresas. 

Or. en 

 

Alteração  170 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 



 

PE613.265v01-00 84/138 AM\1138283PT.docx 

PT 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

que se encontrem na posse de empresas ou 

associações de empresas. 

Or. de 

Justificação 

As empresas não devem ser obrigadas a obter informações que não estejam na sua posse. 

 

Alteração  171 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem exigir às empresas e 

associações de empresas que prestem, 

dentro de um determinado prazo, todas as 

informações necessárias para a aplicação 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de obter uma decisão exigiria que algumas ANC envolvessem o seu conselho 

administrativo e é considerada demasiado restritiva. 

 

Alteração  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem exigir às empresas e 

associações de empresas que prestem, 

dentro de um determinado prazo, todas as 

informações para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Or. en 

 

Alteração  173 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, mediante decisão, 

exigir às empresas e associações de 

empresas que prestem, dentro de um 

determinado prazo, todas as informações 

necessárias para a aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem exigir às empresas e 

associações de empresas que prestem, 

dentro de um determinado prazo, todas as 

informações necessárias para a aplicação 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE. Esta 

obrigação deve abranger as informações 

acessíveis às empresas ou associações de 

empresas. 

Or. en 

 

Alteração  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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Os Estados-Membros devem garantir que, 

se verificarem uma infração aos artigos 

101.º ou 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, exigir às empresas e 

associações de empresas em causa que 

ponham termo a essa infração. Para esse 

efeito, podem aplicar quaisquer medidas 

estruturais e comportamentais 

proporcionadas à infração cometida e 

necessárias para pôr efetivamente termo à 

infração. 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

se verificarem uma infração aos artigos 

101.º ou 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, exigir às empresas e 

associações de empresas em causa que 

ponham termo a essa infração. Para esse 

efeito, podem aplicar quaisquer medidas 

estruturais e comportamentais 

proporcionadas à infração cometida e 

necessárias para pôr efetivamente termo à 

infração. As medidas estruturais só podem 

ser impostas quando não houver uma 

medida comportamental igualmente eficaz 

ou quando qualquer medida 

comportamental igualmente eficaz for 

mais onerosa para a empresa do que a 

medida estrutural. 

Or. en 

 

Alteração  175 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e razoável e 

pode ser renovada, sempre que seja 

necessário e adequado. As empresas ou 

associações de empresas estão autorizadas 

a interporem recurso das decisões 

relativas a medidas cautelares perante 
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uma autoridade judicial nacional no 

quadro de uma tramitação urgente. 

Or. fr 

 

Alteração  176 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, nos casos 

em que exista urgência devido ao risco 

iminente de prejuízos graves e irreparáveis 

para a concorrência e com base na 

constatação prima facie de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE. 

Essa decisão deve ser proporcionada e 

fundamentada e ser aplicável durante um 

prazo determinado razoável, e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. As empresas devem poder 

recorrer de decisões relativas a medidas 

cautelares perante a autoridade judicial 

nacional no âmbito de um procedimento 

de urgência. 

Or. en 

Justificação 

As medidas cautelares constituem medidas excecionais. Deveriam ser impostas só nas 

situações mais problemáticas e urgentes e ser razoáveis, proporcionadas e fundamentadas, 

para evitar riscos desproporcionados para a empresa em causa. As empresas devem poder 

recorrer das mesmas, de modo que sejam salvaguardados os direitos de defesa. 

 

Alteração  177 

Michel Reimon 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, incluindo 

nos casos em que exista urgência devido ao 

risco de prejuízos graves e irreparáveis 

para a concorrência e com base na 

constatação prima facie de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE. 

Essa decisão deve ser aplicável até à 

adoção de uma decisão final no processo 
e pode ser renovada, sempre que seja 

necessário e adequado. Tal decisão pode 

continuar a aplicar-se mesmo nos casos 

em que a Comissão decidiu abrir um 

processo e até à adoção de uma decisão 

final. 

Or. en 

 

Alteração  178 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

ordenar a aplicação às empresas de 

medidas cautelares, pelo menos nos casos 

em que exista urgência devido ao risco de 

prejuízos graves e irreparáveis para a 

concorrência e com base na constatação 

prima facie de uma infração ao artigo 101.º 

ou ao artigo 102.º do TFUE. Essa decisão 
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do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. 

deve ser aplicável durante um prazo 

determinado e pode ser renovada, sempre 

que seja necessário e adequado. A Rede 

Europeia da Concorrência deve ser 

devidamente informada dessas medidas e 

do seu progresso. 

Or. en 

 

Alteração  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado e pode ser 

renovada, sempre que seja necessário e 

adequado. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as autoridades administrativas nacionais da 

concorrência podem, oficiosamente, 

mediante decisão, ordenar a aplicação às 

empresas de medidas cautelares, pelo 

menos nos casos em que exista urgência 

devido ao risco de prejuízos graves e 

irreparáveis para a concorrência e com 

base na constatação prima facie de uma 

infração ao artigo 101.º ou ao artigo 102.º 

do TFUE. Essa decisão deve ser aplicável 

durante um prazo determinado, com a 

possibilidade de ser renovada, ou até ser 

tomada a decisão final. 

Or. en 

 

Alteração  180 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem garantir que 

as empresas afetadas possam solicitar aos 
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tribunais administrativos competentes a 

verificação, num procedimento célere, das 

medidas provisórias aplicadas por parte 

das autoridades administrativas nacionais 

da concorrência. 

Or. de 

 

Alteração  181 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 

compromissos propostos pelas empresas 

para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 

compromissos propostos pelas empresas 

para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. Os Estados-

Membros devem assegurar que as 

autoridades nacionais da concorrência 

disponham das competências necessárias 

para acompanhar a execução desses 

compromissos. 

Or. en 

 

Alteração  182 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 
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Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 

compromissos propostos pelas empresas 

para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, após 

consultarem os participantes no mercado, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 

compromissos propostos pelas empresas 

para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. 

Or. en 

Justificação 

É necessário assegurar que as autoridades nacionais da concorrência disponham de meios 

eficazes para consultar os outros participantes quanto aos compromissos propostos, e 

perceber se estes dão resposta às preocupações em matéria de concorrência, sem serem 

demasiado intrusivos, já que cabe aos Estados-Membros tomar decisões nesta matéria. 

 

Alteração  183 

PR_COD_1amCom 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 

compromissos propostos pelas empresas 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

no âmbito de um processo instaurado com 

vista a uma decisão que exija a cessação de 

uma infração ao artigo 101.º ou ao 

artigo 102.º do TFUE, as autoridades 

nacionais da concorrência podem, após 

consultarem os participantes no mercado, 

mediante decisão, tornar vinculativos os 
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para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. 

compromissos propostos pelas empresas 

para dar resposta às preocupações 

expressas por estas autoridades. Esta 

decisão pode ser adotada por um prazo 

determinado e dela deve constar que já não 

existem motivos para a adoção de medidas 

por parte da autoridade nacional da 

concorrência em causa. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 31 (projeto de relatório), por razões de clareza. 

 

Alteração  184 

Neena Gill 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as autoridades nacionais da 

concorrência disponham de competências 

efetivas para acompanhar a aplicação das 

decisões de compromisso. 

Or. en 

 

Alteração  185 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

1. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 
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autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a aplicação, 

no âmbito de processos judiciais de 

natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência, 

cometam uma infração aos artigos 101.º ou 

102.º do TFUE. 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, no 

âmbito de processos administrativos, como 

requerer a aplicação, no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

de coimas efetivas, proporcionadas e 

dissuasoras às empresas e associações de 

empresas que, deliberadamente ou por 

negligência, cometam uma infração aos 

artigos 101.º ou 102.º do TFUE. 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de obter uma decisão exigiria que algumas ANC envolvessem o seu conselho 

administrativo e é considerada demasiado restritiva. 

 

Alteração  186 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a 

aplicação, no âmbito de processos judiciais 

de natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência, 

cometam uma infração aos artigos 101.º ou 

102.º do TFUE. 

1. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito dos seus 

próprios processos, como requerer a 

aplicação, no âmbito de processos judiciais 

de natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência, 

cometam uma infração aos artigos 101.º ou 

102.º do TFUE. 

Or. de 
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Justificação 

Uma vez que os Estados-Membros preveem a tomada de decisões em matéria de coimas por 

parte das autoridades administrativas nacionais da concorrência em processos de natureza 

quase penal, a presente alteração visa garantir que os Estados-Membros não sejam 

obrigados a introduzir nova legislação processual. 

 

Alteração  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – frase introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a aplicação, 

no âmbito de processos judiciais de 

natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras, 

determinadas proporcionalmente ao seu 

volume de negócios total, às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência: 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a aplicação, 

no âmbito de processos judiciais de 

natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras, 

determinadas proporcionalmente ao seu 

volume de negócios mundial total, às 

empresas e associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência: 

Or. en 

 

Alteração  188 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 
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processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a 

aplicação, no âmbito de processos judiciais 

de natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras, 

determinadas proporcionalmente ao seu 

volume de negócios total, às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência: 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito dos seus 

próprios processos, como requerer a 

aplicação, no âmbito de processos judiciais 

de natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras, 

determinadas proporcionalmente ao seu 

volume de negócios total, às empresas e 

associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência: 

Or. de 

Justificação 

Uma vez que os Estados-Membros preveem a tomada de decisões em matéria de coimas por 

parte das autoridades administrativas nacionais da concorrência em processos de natureza 

quase penal, a presente alteração visa garantir que os Estados-Membros não sejam 

obrigados a introduzir nova legislação processual. 

 

Alteração  189 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – frase introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, 

mediante decisão no âmbito de processos 

administrativos, como requerer a aplicação, 

no âmbito de processos judiciais de 

natureza não penal, de coimas efetivas, 

proporcionadas e dissuasoras, 

determinadas proporcionalmente ao seu 

volume de negócios total, às empresas e 

2. Sem prejuízo das leis nacionais dos 

Estados-Membros que prevejam a 

aplicação de sanções no âmbito de 

processos judiciais de natureza penal, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades administrativas nacionais da 

concorrência tanto podem aplicar, no 

âmbito de processos administrativos, como 

requerer a aplicação, no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

de coimas efetivas, proporcionadas e 

dissuasoras, determinadas 

proporcionalmente ao seu volume de 

negócios total, às empresas e associações 
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associações de empresas que, 

deliberadamente ou por negligência: 

de empresas que, deliberadamente ou por 

negligência: 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de obter uma decisão exigiria que algumas ANC envolvessem o seu conselho 

administrativo e é considerada demasiado restritiva. 

 

Alteração  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Prestem informações inexatas, 

incompletas ou enganosas em resposta a 

um pedido efetuado mediante decisão, nos 

termos do artigo 8.º, ou não prestem as 

informações no prazo fixado. 

d) Prestem informações inexatas, 

incompletas ou enganosas em resposta a 

um pedido referido no artigo 8.º ou não 

prestem as informações no prazo fixado. 

Or. en 

 

Alteração  191 

Andreas Schwab 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Não cumpram uma decisão adotada 

nos termos dos artigos 10.º e 11.º. 

e) Não cumpram uma decisão adotada 

nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º. 

Or. en 

 

Alteração  192 

Neena Gill 
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Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

garantir que o conceito de empresa seja 

aplicado para efeitos de aplicação de 

coimas a sociedades-mãe e a sucessores 

legais e económicos das empresas. 

3. A fim de reduzir o risco de as 

coimas serem evitadas através da 

reestruturação das empresas, os Estados-

Membros devem garantir que o conceito de 

empresa seja aplicado para efeitos de 

aplicação de coimas a sociedades-mãe e a 

sucessores legais e económicos das 

empresas. 

Or. en 

 

Alteração  193 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, ao determinar o montante da 

coima na sequência de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

em consideração a gravidade e a duração 

da infração. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, ao determinar o montante da 

coima na sequência de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

em consideração a gravidade, a duração da 

infração e a repetição do comportamento 

proibido. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os pagamentos das 

indemnizações efetuados por uma 

empresa em resultado de uma transação 

não possam ser deduzidos do montante da 

coima. 

Or. en 

 

Alteração  194 

Markus Ferber 
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Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, ao determinar o montante da 

coima na sequência de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

em consideração a gravidade e a duração 

da infração. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que, ao determinar o montante da 

coima na sequência de uma infração ao 

artigo 101.º ou ao artigo 102.º do TFUE, as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

em consideração a gravidade e a duração 

da infração, bem como a dimensão e o 

poder do mercado da empresa em causa. 

Or. de 

 

Alteração  195 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Ao determinar o montante de uma 

coima na sequência de uma infração, as 

autoridades nacionais da concorrência 

podem ter em conta quaisquer 

indemnizações pagas em resultado de 

transação amigável, em conformidade 

com o artigo 18.º, n.º 3, da 

Diretiva 2014/104/UE. 

Or. en 

 

Alteração  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 
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2. Os Estados-Membros devem 

garantir que, sempre que seja aplicada 

uma coima a uma associação de empresas 

tendo em conta o volume de negócios dos 

seus membros e essa associação se 

encontrar em situação de insolvência, a 

associação é obrigada a apelar às 

contribuições dos seus membros para 

cobrir o montante da coima. 

Suprimido 

Sempre que seja necessário para 

assegurar o pagamento total da coima, os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir 

o pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi 

cometida a infração. No entanto, o 

pagamento não pode ser exigido aos 

membros da associação que não 

cometeram a infração e que não tinham 

conhecimento da mesma, ou que dela se 

tenham ativamente distanciado antes do 

início da investigação. 

 

Or. en 

 

Alteração  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 
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estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. No entanto, o pagamento não 

pode ser exigido aos membros da 

associação que não cometeram a infração 

e que não tinham conhecimento da 

mesma, ou que dela se tenham ativamente 

distanciado antes do início da 

investigação. 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. 

Or. en 

 

Alteração  198 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. No entanto, o pagamento não 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. No entanto, o pagamento não 
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pode ser exigido aos membros da 

associação que não cometeram a infração e 

que não tinham conhecimento da mesma, 

ou que dela se tenham ativamente 

distanciado antes do início da investigação. 

poderá ser exigido aos membros da 

associação que não cometeram a infração e 

que não tinham conhecimento da mesma, 

ou que dela se tenham ativamente 

distanciado antes do início da investigação. 

Or. en 

Justificação 

As ANC necessitam de uma margem de apreciação para determinar quem deve pagar a 

coima numa associação de membros. 

 

Alteração  199 

Neena Gill 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. No entanto, o pagamento não 

pode ser exigido aos membros da 

associação que não cometeram a infração e 

que não tinham conhecimento da mesma, 

ou que dela se tenham ativamente 

distanciado antes do início da investigação. 

Sempre que seja necessário para assegurar 

o pagamento total da coima, os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência 

estão autorizadas a exigir o pagamento do 

montante da coima em dívida de qualquer 

das empresas cujos representantes sejam 

membros dos órgãos decisórios da 

associação. Se ainda for necessário, as 

autoridades nacionais da concorrência 

devem também estar autorizadas a exigir o 

pagamento do montante da coima em 

dívida diretamente a qualquer dos 

membros da associação que exerçam 

atividades no mercado em que foi cometida 

a infração. No entanto, o pagamento não 

pode ser exigido aos membros da 

associação que não cometeram a infração e 

que dela se tenham ativamente distanciado 

antes do início da investigação. 

Or. en 
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Alteração  200 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades nacionais 

da concorrência não devem ter em conta 

quaisquer indemnizações pagas em 

resultado de transação amigável, em 

conformidade com o artigo 18.º, n.º 3, da 

Diretiva 2014/104/UE, ao determinarem o 

montante de uma coima na sequência de 

uma infração. 

Or. en 

 

Alteração  201 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Montante máximo da coima Montante da coima 

Or. en 

 

Alteração  202 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 
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de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

12 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

 

Alteração  203 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado pelo menos num nível de 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo é evitar uma situação em que os Estados-Membros remetam os processos de 

concorrência para a Comissão, por esta ser a única instituição que pode calcular as coimas 

com base no volume de negócios mundial. Para assegurar que os Estados-Membros dispõem 

das competências necessárias, estes devem poder igualmente aplicar essas coimas. 

 

Alteração  204 

Alfred Sant 
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Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado em 10 % do seu volume 

de negócios pertinente no Estado-

Membros em que a infração ocorreu, com 

base no exercício anterior à decisão. 

Or. en 

 

Alteração  205 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado a um nível de 10 % do 

seu volume de negócios mundial total no 

exercício anterior à decisão. 

Or. de 

Justificação 

A fixação de um montante máximo de 10 % em todos os Estados-Membros é necessária, de 

modo a instituir um sistema mais uniforme e previsível em toda a União. 

 

Alteração  206 
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Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado num nível não superior 

a 10 % do seu volume de negócios total no 

exercício anterior à decisão. 

Or. en 

 

Alteração  207 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante da coima aplicável 

por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado num nível de 10 % do 

seu volume de negócios mundial total no 

exercício anterior à decisão. 

Or. en 

 

Alteração  208 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE seja fixado a um nível não superior 

a 10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

Or. de 

 

Alteração  209 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não seja fixado num nível inferior a 

10 % do seu volume de negócios mundial 

total no exercício anterior à decisão. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que o montante máximo da coima 

aplicável por uma autoridade nacional da 

concorrência a cada empresa ou associação 

de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do 

TFUE não exceda 10 % do seu volume de 

negócios mundial total no exercício 

anterior à decisão. 

Or. en 

Justificação 

No que toca às coimas aplicadas pela Comissão Europeia, o montante máximo não deve 

exceder 10 % do volume de negócios mundial. 

 

Alteração  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  211 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima deve ser fixado 

pelo menos num nível de 10 % da soma do 

volume de negócios mundial total de cada 

membro que exerça atividades no mercado 

afetado pela infração cometida pela 

associação, o que não deve impedir os 

Estados-Membros de manterem ou 

preverem um montante máximo da coima 

mais elevado. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 
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Or. en 

Justificação 

O objetivo é evitar uma situação em que os Estados-Membros remetam os processos de 

concorrência para a Comissão, por esta ser a única instituição que pode calcular as coimas 

com base no volume de negócios mundial. Para assegurar que os Estados-Membros dispõem 

das competências necessárias, estes devem poder igualmente aplicar essas coimas. 

 

Alteração  212 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

Justificação 

O volume de negócios que pode ser tido em conta no cálculo da coima constitui um fator 

essencial para a aplicação de coimas. Várias autoridades da concorrência só podem aplicar 

coimas com base no volume de negócios nacional, que, muitas vezes, não reflete a efetiva 

capacidade económica da empresa em causa, como é o caso de grupos de empresas de 

grande dimensão que incorrem em comportamentos anticoncorrenciais num Estado-Membro 

em que têm um volume de negócios limitado. É necessário assegurar que as autoridades 

nacionais da concorrência possam aplicar coimas com base no volume de negócios mundial. 
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Alteração  213 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 12 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1, o que 

não deve impedir os Estados-Membros de 

manterem ou preverem um montante 

máximo da coima mais elevado. 

Or. en 

 

Alteração  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima deve ser fixado 

pelo menos em 10 % da soma do volume 

de negócios mundial total de cada membro 

que exerça atividades no mercado afetado 

pela infração cometida pela associação. No 

entanto, a responsabilidade financeira de 

cada empresa no que respeita ao 

pagamento da coima não pode exceder o 
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coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

montante máximo fixado nos termos do 

n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  215 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível superior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

Or. de 

 

Alteração  216 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima é fixado num 

nível de 10 % da soma do volume de 

negócios mundial total de cada membro 

que exerça atividades no mercado afetado 
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mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

pela infração cometida pela associação. No 

entanto, a responsabilidade financeira de 

cada empresa no que respeita ao 

pagamento da coima não pode exceder o 

montante máximo fixado nos termos do 

n.º 1. 

Or. de 

Justificação 

A fixação de um montante máximo de 10 % em todos os Estados-Membros é necessária, de 

modo a instituir um sistema mais uniforme e previsível em toda a União. 

 

Alteração  217 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante da coima deve ser fixado num 

nível de 10 % da soma do volume de 

negócios mundial total de cada membro 

que exerça atividades no mercado afetado 

pela infração cometida pela associação. No 

entanto, a responsabilidade financeira de 

cada empresa no que respeita ao 

pagamento da coima não pode exceder o 

montante fixado nos termos do n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  218 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode ser 

fixado num nível inferior a 10 % da soma 

do volume de negócios mundial total de 

cada membro que exerça atividades no 

mercado afetado pela infração cometida 

pela associação. No entanto, a 

responsabilidade financeira de cada 

empresa no que respeita ao pagamento da 

coima não pode exceder o montante 

máximo fixado nos termos do n.º 1. 

2. Sempre que a infração de uma 

associação de empresas esteja relacionada 

com as atividades dos seus membros, o 

montante máximo da coima não pode 

exceder 10 % da soma do volume de 

negócios mundial total de cada membro 

que exerça atividades no mercado afetado 

pela infração cometida pela associação. No 

entanto, a responsabilidade financeira de 

cada empresa no que respeita ao 

pagamento da coima não pode exceder o 

montante máximo fixado nos termos do 

n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

No que toca às coimas aplicadas pela Comissão Europeia, o montante máximo não deve 

exceder 10 % do volume de negócios mundial. 

 

Alteração  219 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as autoridades administrativas 

nacionais disponham de capacidade e 

meios para cobrar as coimas aplicadas a 

uma empresa ou associação de empresas. 

Or. en 

 

Alteração  220 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – frase introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que a imunidade só pode ser 

concedida se a empresa: 

2. Os Estados-Membros devem visar 

garantir que a imunidade só pode ser 

concedida se a empresa: 

Or. en 

 

Alteração  221 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que a imunidade só pode ser 

concedida se a empresa: 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que a imunidade pode ser 

concedida se a empresa: 

Or. de 

Justificação 

De acordo com o considerando 10, os Estados-Membros podem aplicar programas de 

clemência que não abranjam apenas cartéis secretos, mas também outras infrações aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE e disposições nacionais equivalentes. 

 

Alteração  222 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – frase introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que a imunidade só pode ser 

concedida se a empresa: 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que a imunidade pode ser 

concedida se a empresa: 

Or. en 
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Alteração  223 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

i. no momento em que a autoridade 

nacional da concorrência receber o pedido, 

lhe permitam realizar uma inspeção 

direcionada relacionada com o cartel 

secreto, desde que a autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse já de provas 

para realizar uma inspeção relacionada 

com o cartel secreto ou não tivesse já 

realizado tal inspeção. ou 

i. no momento em que a autoridade 

nacional da concorrência receber o pedido, 

lhe permitam realizar uma inspeção 

direcionada relacionada com o cartel 

secreto, desde que a autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse já de provas 

para realizar uma inspeção relacionada 

com o cartel secreto, ou 

Or. de 

Justificação 

A formulação «ou não tivesse já realizado tal inspeção» faz com que a concessão de 

imunidade dependa da realização prévia de uma inspeção, diminuindo assim o incentivo para 

apresentar um pedido de imunidade. 

 

Alteração  224 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

i. no momento em que a autoridade 

nacional da concorrência receber o pedido, 

lhe permitam realizar uma inspeção 

direcionada relacionada com o cartel 

secreto, desde que a autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse já de provas 

para realizar uma inspeção relacionada 

com o cartel secreto ou não tivesse já 

realizado tal inspeção. ou   

i. no momento em que a autoridade 

nacional da concorrência receber o pedido, 

lhe permitam realizar uma inspeção 

direcionada relacionada com o cartel 

secreto, desde que a autoridade nacional da 

concorrência não dispusesse já de provas 

para realizar uma inspeção relacionada 

com o cartel secreto. ou  

Or. en 
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Alteração  225 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii. na opinião da autoridade nacional 

da concorrência, permitam concluir pela 

existência de uma infração ao direito da 

concorrência, desde que a autoridade 

nacional da concorrência não dispusesse já 

de provas para concluir pela existência 

dessa infração e que nenhuma outra 

empresa reunisse previamente as condições 

para beneficiar de imunidade nos termos 

do n.º 2, alínea c), subalínea i), em relação 

ao mesmo cartel. 

ii. na opinião da autoridade nacional 

da concorrência, permitam concluir pela 

existência de uma infração ao direito da 

concorrência, desde que a autoridade 

nacional da concorrência não dispusesse já 

de provas para concluir pela existência 

dessa infração e que nenhuma outra 

empresa reunisse previamente as condições 

para beneficiar de imunidade a nível 

europeu ou nacional nos termos do n.º 2, 

alínea c), subalínea i), em relação ao 

mesmo cartel. 

Or. en 

 

Alteração  226 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que só é concedida uma redução 

das coimas se estiverem preenchidas as 

condições previstas no artigo 18.º e se o 

requerente revelar a sua participação num 

cartel secreto e fornecer à autoridade 

nacional da concorrência provas do 

alegado cartel secreto que apresentem um 

valor acrescentado significativo para 

efeitos de prova de uma infração ao artigo 

101.º do TFUE ou a uma disposição 

correspondente de direito nacional, em 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que é concedida uma redução das 

coimas quando estiverem preenchidas as 

condições previstas no artigo 18.º e 

quando o requerente revelar a sua 

participação num cartel secreto e fornecer à 

autoridade nacional da concorrência provas 

do alegado cartel secreto que apresentem 

um valor acrescentado significativo para 

efeitos de prova de uma infração ao artigo 

101.º do TFUE ou a uma disposição 

correspondente de direito nacional, em 
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relação às provas de que a autoridade 

nacional da concorrência já dispunha no 

momento da apresentação do pedido. 

relação às provas de que a autoridade 

nacional da concorrência já dispunha no 

momento da apresentação do pedido. 

Or. en 

 

Alteração  227 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Pôs termo à sua participação no 

alegado cartel secreto imediatamente após 

a apresentação do seu pedido, exceto na 

medida do que, na opinião da autoridade 

nacional da concorrência, for 

razoavelmente necessário para preservar a 

integridade da sua investigação; 

a) Pôs termo à sua participação no 

alegado cartel secreto imediatamente após 

a apresentação do seu pedido, ou 

expressou claramente a sua intenção de 

terminar a sua participação, exceto na 

medida do que, na opinião da autoridade 

nacional da concorrência, for 

razoavelmente necessário para preservar a 

integridade da sua investigação; 

Or. en 

 

Alteração  228 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

i. fornecer prontamente à autoridade 

nacional da concorrência todas as 

informações e provas relevantes, 

relacionadas com o alegado cartel secreto, 

que estejam na sua posse ou de que 

disponha; 

i. fornecer prontamente à autoridade 

nacional da concorrência todas as 

informações e provas relevantes, 

relacionadas com o alegado cartel secreto, 

que estejam na sua posse ou de que 

disponha, nomeadamente: 

 -  o nome e o endereço da entidade 

jurídica que apresenta o pedido de 
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imunidade, 

 -  os nomes de todas as outras 

empresas que participam ou participaram 

no alegado cartel secreto, 

 -  uma descrição pormenorizada do 

alegado cartel, incluindo os produtos 

afetados, os territórios afetados, a 

duração e a natureza do comportamento 

do alegado cartel, 

 -  provas do alegado cartel acessíveis 

ao requerente, 

 -  informações sobre quaisquer 

pedidos de clemência já apresentados ou a 

apresentar a qualquer outra autoridade 

nacional da concorrência ou à Comissão 

em relação ao alegado cartel. 

Or. en 

 

Alteração  229 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os requerentes podem apresentar pedidos 

de clemência por escrito e que as 

autoridades nacionais da concorrência 

dispõem de um sistema que lhes permita 

aceitar declarações de clemência tanto 

oralmente como por outros meios que não 

exijam a apresentação de documentos, 

informações ou outros materiais na sua 

posse ou sob a sua guarda ou controlo. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os requerentes podem apresentar pedidos 

de clemência por escrito e que as 

autoridades nacionais da concorrência 

dispõem de um sistema que lhes permita 

aceitar declarações de clemência tanto 

oralmente como por outros meios que não 

exijam a apresentação de documentos, 

informações ou outros materiais na sua 

posse ou sob a sua guarda ou controlo. 

Contudo, qualquer pedido de participação 

no programa de clemência deve resultar 

na apresentação de um aviso de receção, 

com indicação da data e hora da receção. 

Or. en 
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Alteração  230 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Deve ser estabelecido um sistema de 

colaboração entre as ANC, a REC e o 

departamento de tradução da Comissão, 

para as situações em que seja necessária 

assistência na tradução de documentos e 

correspondência. 

Or. en 

 

Alteração  231 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os pedidos de clemência podem ser 

apresentados em qualquer uma das 

línguas oficiais da União. 

Or. en 

 

Alteração  232 

Alfred Sant 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Deve ser estabelecido um sistema 

de colaboração entre as ANC, a REC e o 
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departamento de tradução da Comissão, 

para as situações em que seja necessária 

assistência na tradução de documentos e 

correspondência. 

Or. en 

 

Alteração  233 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência têm poderes discricionários 

para conceder ou não um marco. 

2. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência têm poderes discricionários 

para conceder ou não um marco. Um 

marco apenas pode ser concedido se a 

empresa fornecer à autoridade nacional 

da concorrência as informações 

cumulativas seguintes: 

 i.  o nome e endereço do requerente, 

 ii.  a base da preocupação que deu 

origem ao pedido de clemência, 

 iii.  os nomes de todas as outras 

empresas que participam ou participaram 

no alegado cartel secreto, 

 iv.  os produtos e territórios afetados, 

 v.  a duração e a natureza do 

comportamento do alegado cartel, 

 vi.  informações sobre quaisquer 

pedidos de clemência já apresentados ou a 

apresentar a qualquer outra autoridade 

da concorrência em relação ao alegado 

cartel secreto. 

Or. en 
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Alteração  234 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência se abstêm de pedir ao 

requerente quaisquer informações 

relacionadas com a alegada infração 

abrangida pelo pedido simplificado, para 

além dos elementos referidos no n.º 2, 

antes de exigirem a apresentação de um 

pedido completo nos termos do n.º 6. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  235 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência se abstêm de pedir ao 

requerente quaisquer informações 

relacionadas com a alegada infração 

abrangida pelo pedido simplificado, para 

além dos elementos referidos no n.º 2, 

antes de exigirem a apresentação de um 

pedido completo nos termos do n.º 6. 

3. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se uma autoridade nacional 

da concorrência estiver disposta a 

investigar o caso mencionado no pedido 

simplificado, deve informar a Comissão, 

por escrito, no prazo de 30 dias úteis após 

a receção do pedido simplificado. A 

Comissão e a autoridade nacional da 

concorrência devem definir quem conduz 

a investigação nos termos do artigo 22.º-C. 

Or. en 

 

Alteração  236 

Barbara Kappel 
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Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

garantir que os requerentes têm a 

possibilidade de apresentar às autoridades 

nacionais da concorrência em causa 

pedidos completos de clemência, 

completando os pedidos simplificados 

previstos no n.º 1, assim que a Comissão 

informar essas autoridades de que não 

tenciona tomar medidas, no todo ou em 

parte, no âmbito do processo. Os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

competências para fixar um prazo razoável 

para o requerente apresentar o pedido 

completo, juntamente com as informações 

e provas correspondentes. 

6. Os Estados-Membros devem 

garantir que os requerentes têm a 

possibilidade de apresentar às autoridades 

nacionais da concorrência em causa 

pedidos completos de clemência, 

completando os pedidos simplificados 

previstos no n.º 1, assim que a Comissão 

informar essas autoridades de que não 

tenciona tomar medidas, no todo ou em 

parte, no âmbito do processo. A Comissão 

informa regularmente as autoridades 

nacionais da concorrência em causa do 

ponto da situação e toma a referida 

decisão sem demora injustificada. Os 

Estados-Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

competências para fixar um prazo razoável 

para o requerente apresentar o pedido 

completo, juntamente com as informações 

e provas correspondentes. 

Or. en 

 

Alteração  237 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

garantir que os requerentes têm a 

possibilidade de apresentar às autoridades 

nacionais da concorrência em causa 

pedidos completos de clemência, 

completando os pedidos simplificados 

previstos no n.º 1, assim que a Comissão 

informar essas autoridades de que não 

6. Nos casos que não sejam os 

referidos no n.º 3, os Estados-Membros 

devem garantir que os requerentes têm a 

possibilidade de apresentar às autoridades 

nacionais da concorrência em causa 

pedidos completos de clemência, 

completando os pedidos simplificados 

previstos no n.º 1, assim que a Comissão 
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tenciona tomar medidas, no todo ou em 

parte, no âmbito do processo. Os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

competências para fixar um prazo razoável 

para o requerente apresentar o pedido 

completo, juntamente com as informações 

e provas correspondentes. 

informar essas autoridades de que não 

tenciona tomar medidas, no todo ou em 

parte, no âmbito do processo. Os Estados-

Membros devem garantir que as 

autoridades nacionais da concorrência têm 

competências para fixar um prazo razoável 

para o requerente apresentar o pedido 

completo, juntamente com as informações 

e provas correspondentes. 

Or. en 

 

Alteração  238 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 

apresentação do pedido simplificado. Se o 

requerente apresentar o pedido 

simplificado no prazo de 5 dias úteis a 

contar da data de apresentação à 

Comissão do pedido de imunidade, 

considera-se que o pedido simplificado foi 

apresentado no dia e hora de 

apresentação à Comissão do pedido de 

clemência. 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 

apresentação do pedido simplificado. 

Or. de 

Justificação 

A fixação da regra dos cinco dias traduz-se num encargo administrativo desproporcionado 

para as autoridades nacionais da concorrência, que poderá provocar uma situação muito 

difícil de solucionar no âmbito da apresentação dos pedidos. 
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Alteração  239 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 

apresentação do pedido simplificado. Se o 

requerente apresentar o pedido 

simplificado no prazo de 5 dias úteis a 

contar da data de apresentação à 

Comissão do pedido de imunidade, 

considera-se que o pedido simplificado foi 

apresentado no dia e hora de 

apresentação à Comissão do pedido de 

clemência. 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 

apresentação do pedido simplificado. 

Or. en 

Justificação 

A regra dos cinco dias úteis será difícil de aplicar. 

 

Alteração  240 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 

7. Os Estados-Membros devem 

garantir que, se o requerente apresentar o 

pedido completo em conformidade com o 

n.º 6, no prazo fixado pela autoridade 

nacional da concorrência, as informações 

nele contidas sejam consideradas como 

tendo sido transmitidas no dia e hora de 
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apresentação do pedido simplificado. Se o 

requerente apresentar o pedido 

simplificado no prazo de 5 dias úteis a 

contar da data de apresentação à 

Comissão do pedido de imunidade, 

considera-se que o pedido simplificado foi 

apresentado no dia e hora de 

apresentação à Comissão do pedido de 

clemência. 

apresentação do pedido simplificado. 

Or. en 

 

Alteração  241 

Joachim Starbatty 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os atuais e antigos trabalhadores e 

dirigentes das empresas que apresentam às 

autoridades de concorrência pedidos de 

imunidade em matéria de coimas estão 

protegidos contra quaisquer sanções de 

natureza penal e administrativa e contra 

quaisquer sanções aplicadas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

pela sua participação no cartel secreto 

abrangido pelo pedido, se estes 

trabalhadores e dirigentes cooperarem 

ativamente com as autoridades da 

concorrência em causa e a data de 

apresentação do pedido de imunidade for 

anterior ao início do processo penal. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os atuais e antigos trabalhadores e 

dirigentes das empresas que apresentam às 

autoridades de concorrência pedidos de 

imunidade em matéria de coimas estão 

protegidos contra quaisquer sanções de 

natureza penal e administrativa e contra 

quaisquer sanções aplicadas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

pela sua participação no cartel secreto 

abrangido pelo pedido, se estes 

trabalhadores e dirigentes cooperarem 

ativamente com as autoridades da 

concorrência em causa e a data de 

apresentação do pedido de imunidade for 

anterior à data em que os trabalhadores e 

os dirigentes foram informados, pelas 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, do processo penal. 

Or. en 



 

AM\1138283PT.docx 125/138 PE613.265v01-00 

 PT 

Justificação 

O ECR teme que, se as disposições em matéria de clemência constantes da Diretiva forem 

demasiado vastas, venham a suprimir o efeito dissuasor das sanções. 

 

Alteração  242 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os atuais e antigos trabalhadores e 

dirigentes das empresas que apresentam às 

autoridades de concorrência pedidos de 

imunidade em matéria de coimas estão 

protegidos contra quaisquer sanções de 

natureza penal e administrativa e contra 

quaisquer sanções aplicadas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

pela sua participação no cartel secreto 

abrangido pelo pedido, se estes 

trabalhadores e dirigentes cooperarem 

ativamente com as autoridades da 

concorrência em causa e a data de 

apresentação do pedido de imunidade for 

anterior ao início do processo penal. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

os atuais e antigos trabalhadores e 

dirigentes das empresas que apresentam às 

autoridades de concorrência pedidos de 

imunidade em matéria de coimas estão 

protegidos contra quaisquer sanções de 

natureza penal e administrativa e contra 

quaisquer sanções aplicadas no âmbito de 

processos judiciais de natureza não penal, 

pela sua participação no cartel secreto 

abrangido pelo pedido, incluindo nos 

casos transfronteiriços, se estes 

trabalhadores e dirigentes cooperarem 

ativamente com as autoridades da 

concorrência em causa e a data de 

apresentação do pedido de imunidade for 

anterior ao início do processo penal. 

Or. en 

 

Alteração  243 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Nos casos em que o pedido de imunidade 

é apresentado por uma empresa, após o 

início das investigações pelas autoridades 
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nacionais da concorrência, mas forneça 

novos factos e um valor acrescentado 

significativo para efeitos de prova de uma 

infração ao artigo 101.º do TFUE ou a 

uma disposição correspondente do direito 

nacional, os Estados-Membros podem 

adotar disposições para conceder, a 

antigos trabalhadores de requerentes de 

imunidade, proteção contra quaisquer 

sanções de natureza penal e 

administrativa, se os mesmos cooperarem 

ativamente com as autoridades da 

concorrência em causa.  

Or. en 

Justificação 

Algumas ANC têm a possibilidade de conceder imunidade após o início das investigações, em 

determinadas condições. Tal deve aplicar-se só aos trabalhadores, e não aos dirigentes. 

 

Alteração  244 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 22.º-A 

 Interação entre programas de clemência 

nos vários Estados-Membros 

 A fim de prevenir casos de dupla 

imunidade, os Estados-Membros devem 

assegurar que, quando várias empresas 

que participam no mesmo cartel secreto 

apresentem diferentes pedidos de 

clemência junto de diferentes autoridades 

nacionais da concorrência ou da 

Comissão, só se considera admissível o 

primeiro pedido de imunidade.  

Or. en 
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Alteração  245 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 22.º-B 

 Incentivos para denunciar cartéis secretos 

e outras práticas anticoncorrenciais 

 Os Estados-Membros são fortemente 

encorajados a assegurar que as suas 

autoridades nacionais da concorrência 

disponibilizem uma ferramenta em linha 

para facilitar aos indivíduos a tarefa de 

alertar para cartéis secretos e outras 

práticas anticoncorrenciais, preservando 

ao mesmo tempo o anonimato. 

Or. en 

 

Alteração  246 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo -23 (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo -23.º 

 Cooperação entre autoridades nacionais 

da concorrência e a Comissão 

 1.  Os Estados-Membros devem 

assegurar que, nos casos de cartéis 

secretos que envolvam, pelo menos, três 

Estados-Membros, os serviços da 

Comissão são automaticamente 

competentes para abrir uma investigação 

e as autoridades nacionais da 

concorrência devem informá-los desses 
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casos. 

 2.  Nos casos referidos no artigo 21.º, 

n.º 3, e sem prejuízo do disposto no 

número anterior, as autoridades 

nacionais da concorrência e a Comissão 

devem encetar um diálogo para 

determinar qual a instituição mais 

indicada para iniciar a investigação. A 

menos que se demonstre a necessidade de 

uma investigação a nível pan-europeu ou 

nos casos em que não se tenha chegado a 

um acordo no prazo de 30 dias úteis, 

considera-se que a autoridade nacional da 

concorrência tem prioridade para dar 

início a um processo. Se for a Comissão a 

dar início à investigação, as autoridades 

nacionais da concorrência abstêm-se de 

pedir ao requerente quaisquer 

informações relacionadas com a alegada 

infração abrangida pelo pedido 

simplificado, para além dos elementos 

referidos no artigo 21.º, n.º 2, antes de 

exigirem a apresentação de um pedido 

completo nos termos do artigo 21.º, n.º 6. 

Or. en 

 

Alteração  247 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

quando as autoridades de concorrência 

nacionais realizam uma inspeção em nome 

e por conta de outras autoridades nacionais 

da concorrência, nos termos do artigo 22.º 

do Regulamento (CE) n.º 1/2003 do 

Conselho, os funcionários e outros 

acompanhantes autorizados pela autoridade 

nacional da concorrência requerente são 

autorizados a participar e contribuir 

ativamente para a inspeção da autoridade 

Os Estados-Membros devem garantir que, 

quando as autoridades de concorrência 

nacionais realizam uma inspeção em nome 

e por conta de outras autoridades nacionais 

da concorrência, nos termos do artigo 22.º 

do Regulamento (CE) n.º 1/2003 do 

Conselho, os funcionários e outros 

acompanhantes autorizados pela autoridade 

nacional da concorrência requerente são 

autorizados a participar na inspeção da 

autoridade nacional da concorrência 
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nacional da concorrência requerida através 

do exercício das competências referidas 

nos artigos 6.º e 7.º. 

requerida através do exercício das 

competências referidas nos artigos 6.º e 7.º. 

Or. fr 

 

Alteração  248 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A.  No caso de um conflito positivo de 

jurisdições na investigação entre duas ou 

mais autoridades nacionais da 

concorrência e em que não se tenha 

chegado a qualquer acordo sobre quem 

deve conduzir a investigação, cabe à 

Comissão nomear as autoridades 

nacionais da concorrência que se 

considerem mais indicadas para dar início 

ao processo. 

Or. en 

 

Alteração  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A autoridade requerida não pode 

ser obrigada a executar uma decisão nos 

termos do n.º 1 se essa execução for 

manifestamente contrária à ordem pública 

do Estado-Membro em que a execução é 

requerida. 

5. A autoridade requerida deve 

executar uma decisão nos termos do n.º 1, 

a menos que seja capaz de apresentar 

indícios sérios à autoridade requerente 

que demonstrem a forma como essa 

execução é manifestamente contrária à 

ordem pública do Estado-Membro em que 

a execução é requerida. 
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Or. en 

Justificação 

A exceção original, prevista no n.º 5, não exige a justificação de uma recusa e não permite 

que os sistemas resolvam potenciais litígios entre as autoridades 

 

Alteração  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Sempre que uma autoridade 

requerente discorde da recusa da 

autoridade requerida de executar uma 

decisão em conformidade com o artigo 5.º, 

a Comissão pode, mediante o pedido do 

Estado-Membro da autoridade 

requerente, emitir uma decisão 

vinculativa, no prazo de três meses a 

contar da data da recusa, em que 

determina se esta se justifica por motivos 

de ordem pública. Se a Comissão 

considerar que a recusa da autoridade 

requerida é injustificada, esta última deve 

executar a decisão em conformidade com 

o n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 26.º-A 

 Partilha de custos entre as autoridades 

nacionais da concorrência 
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 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as autoridades administrativas 

nacionais da concorrência que requerem 

assistência devem, mediante o pedido da 

autoridade requerida: 

 a) Em relação à ação empreendida em 

conformidade com os artigos 23.º e 24.º, 

suportar todos os custos adicionais 

razoáveis, incluindo os custos 

administrativos e de tradução; 

 b) Em relação à ação empreendida em 

conformidade com o artigo 25.º, permitir 

à autoridade requerida recuperar todos os 

custos administrativos razoáveis de uma 

coima ou de sanções pecuniárias 

cobradas. 

Or. en 

Justificação 

Os artigos 23.º, 24.º e 25.º impõem custos adicionais às autoridades dos Estados-Membros 

que prestam assistência. Embora na maior parte dos casos não seja feito um pedido de 

reembolso entre os Estados-Membros, deve ser claro a quem é imputável a responsabilidade 

desses custos em caso de litígio ou quando a cobrança de uma sanção implica o gasto de 

tempo ou recursos. 

 

Alteração  252 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que as autoridades nacionais da 

concorrência apenas podem iniciar um 

inquérito às infrações mencionadas nos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE nos quatro 

anos seguintes ao termo da infração. 

Or. fr 
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Alteração  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 27 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve assegurar que a 

notificação do início de uma medida de 

investigação formal recebida de uma 

autoridade nacional da concorrência nos 

termos do artigo 11.º, n.º 3, do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003 é 

disponibilizada às autoridades nacionais 

da concorrência dos outros Estados-

Membros no âmbito da Rede Europeia da 

Concorrência. 

Or. en 

 

Alteração  254 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 27-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 27.º-A 

 Prazos de prescrição das investigações 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as autoridades nacionais da 

concorrência podem dar início à 

investigação de infrações no âmbito dos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE só por...* 

anos a contar do termo da infração. 

 ______________ 

 *A determinar como média das práticas 

nacionais. 

Or. en 
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Justificação 

Seria extremamente útil para as empresas que os prazos de prescrição das investigações 

fossem harmonizados em toda a UE. 

 

Alteração  255 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As informações recolhidas com 

base nas disposições referidas na presente 

diretiva só podem ser utilizadas para os 

fins para os quais foram obtidas. Não 

podem ser utilizadas como provas para 

aplicar sanções a pessoas singulares. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição pode prejudicar gravemente as investigações penais (relativas a pessoas 

singulares). 

 

Alteração  256 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As informações recolhidas com 

base nas disposições referidas na presente 

diretiva só podem ser utilizadas para os 

fins para os quais foram obtidas. Não 

podem ser utilizadas como provas para 

aplicar sanções a pessoas singulares. 

1. Sem prejuízo das obrigações de 

informar o Ministério Público das 

infrações penais tal como previsto ao 

abrigo do direito nacional, as informações 

recolhidas com base nas disposições 

referidas na presente diretiva só podem ser 

utilizadas para os fins para os quais foram 

obtidas. 
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Or. en 

 

Alteração  257 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Sem prejuízo das obrigações de 

comunicação ao Ministério Público de 

infrações à legislação nacional, as 

informações recolhidas com base nas 

disposições referidas na presente diretiva 

só podem ser utilizadas para os fins para 

os quais foram obtidas. 

Or. de 

Justificação 

A presente alteração clarifica que a troca de informações com o propósito de notificar o 

Ministério Público de infrações à legislação nacional não é proibida. 

 

Alteração  258 

Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que os segredos comerciais são 

adequadamente protegidos durante o 

procedimento. Todos os agentes das 

autoridades nacionais da concorrência 

devem cumprir esta exigência. 

Or. fr 

Alteração  259 

Thierry Cornillet 
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Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar a devida proteção dos segredos 

comerciais no decurso do processo. Todos 

os funcionários das autoridades nacionais 

da concorrência devem cumprir o 

presente requisito. 

Or. en 

Justificação 

É extremamente importante para as empresas que os seus segredos comerciais sejam 

protegidos durante o processo, bem como a credibilidade das ANC. 

 

Alteração  260 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que os segredos comerciais são 

devidamente protegidos no decurso de 

todo o processo. 

Or. de 

 

Alteração  261 

Markus Ferber 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Quando uma autoridade da 

concorrência transmitir informações 

prestadas voluntariamente por um 

5. Quando uma autoridade da 

concorrência transmitir informações 

prestadas voluntariamente por um 
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requerente, nos termos do artigo 12.º do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003, sem o seu 

consentimento, os Estados-Membros 

devem garantir que as autoridades 

nacionais da concorrência recetoras estão 

em condições de assumir o compromisso 

referido no n.º 4, alínea c). 

requerente, nos termos do artigo 12.º do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003, sem o seu 

consentimento, os Estados-Membros 

devem garantir que as autoridades 

nacionais da concorrência recetoras 

cumprem os critérios referidos no n.º 4, 

alínea c). 

Or. de 

 

Alteração  262 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Quando uma autoridade da 

concorrência transmitir informações 

prestadas voluntariamente por um 

requerente, nos termos do artigo 12.º do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003, sem o seu 

consentimento, os Estados-Membros 

devem garantir que as autoridades 

nacionais da concorrência recetoras estão 

em condições de assumir o compromisso 

referido no n.º 4, alínea c). 

5. Quando uma autoridade da 

concorrência transmitir informações 

prestadas voluntariamente por um 

requerente, nos termos do artigo 12.º do 

Regulamento (CE) n.º 1/2003, sem o seu 

consentimento, os Estados-Membros 

devem garantir que as autoridades 

nacionais da concorrência recetoras 

assumem o compromisso referido no n.º 4, 

alínea c). 

Or. en 

 

Alteração  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. O n.º 1 deve aplicar-se sem 

prejuízo dos requisitos do direito penal 

nacional. 

Or. en 
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Alteração  264 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 31 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Custos do Sistema da Rede Europeia da 

Concorrência 

Sistema da Rede Europeia da Concorrência 

Or. en 

 

Alteração  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 31 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As despesas efetuadas pela Comissão com 

a manutenção e o desenvolvimento da 

Rede Europeia da Concorrência e com a 

cooperação no âmbito desta são suportadas 

pelo orçamento geral da União, dentro do 

limite das dotações disponíveis. 

As despesas efetuadas pela Comissão com 

a manutenção e o desenvolvimento da 

Rede Europeia da Concorrência e com a 

cooperação no âmbito desta são suportadas 

pelo orçamento geral da União. 

Or. en 

 

Alteração  266 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A Rede Europeia da Concorrência deve 

publicar, com a frequência necessária, e 

na medida em que sejam úteis, 
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recomendações e melhores práticas de 

diferentes autoridades nacionais da 

concorrência sobre a independência, os 

recursos, as competências, as coimas e os 

programas de assistência. 

Or. en 

Alteração  267 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 32-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 32.º-A 

 Revisão 

 Até ... [cinco anos a contar da entrada em 

vigor do presente regulamento], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório 

sobre a aplicação e execução do presente 

regulamento, acompanhado, caso se 

justifique, de propostas legislativas 

adequadas. 

Or. de 

 


