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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo:
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certas 
regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações 
às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0404),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 103.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0170/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A criação de meios efetivos para os 
consumidores e empresas obterem uma 
indemnização dissuadirá as empresas de 
cometer infrações e assegurará uma 
maior conformidade com as regras de 
concorrência da União. Assim, com o 
intuito de melhorar a aplicação pública 
das regras da concorrência na União, 
deve ser incentivada a reparação eficiente 
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em termos de custos, atempada e eficaz 
das vítimas de violações dessas regras. 
Para esse efeito, a reparação das vítimas 
no seguimento de um processo de 
resolução amigável de litígios deve 
considerar-se um fator atenuante pelas 
autoridades da concorrência para a 
fixação de coimas. O incentivo à 
indemnização amigável das vítimas deve 
ser feito sem prejuízo da necessidade de 
harmonização das regras dos 
Estados-Membros que regem as ações de 
indemnização por infrações ao direito da 
concorrência nacional ou da União.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) De acordo com recentes resoluções 
do Parlamento Europeu sobre o relatório 
anual da Comissão sobre a concorrência, 
as coimas adotadas pela Comissão, 
incluindo em relação a empresas que 
beneficiam de uma política de clemência, 
devem ter em conta qualquer 
indemnização já paga às vítimas e as 
partes devem ser incentivadas a alcançar 
um acordo amigável antes de ser tomada 
uma decisão definitiva relativa a uma 
coima.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A presente diretiva reafirma o acervo 
comunitário sobre o direito da União à 
reparação por danos causados por 
violações ao direito da concorrência da 
União, especialmente no que respeita à 
legitimidade e à definição de dano, como 
declarado na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, e não obsta a 
qualquer evolução ulterior do mesmo. 
Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
dano causado por uma infração pode pedir 
reparação pelo dano emergente (damnum 
emergens) e pelos lucros cessantes (lucrum 
cessans), bem como o pagamento de juros 
vencidos desde a ocorrência do dano até 
ao pagamento da reparação. Este direito é 
reconhecido para qualquer pessoa singular 
ou coletiva - consumidores, empresas e 
autoridades públicas, sem distinção -, 
independentemente da existência de uma 
relação contratual direta com a empresa 
autora da infração e da constatação prévia 
da infração por uma autoridade da 
concorrência. A presente diretiva não 
obriga os Estados-Membros a introduzirem 
mecanismos de ação coletiva para efeitos 
da aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 
Tratado.

(11) A presente diretiva reafirma o acervo 
comunitário sobre o direito da União à 
reparação por danos causados por 
violações ao direito da concorrência da 
União, especialmente no que respeita à 
legitimidade e à definição de dano, como 
declarado na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, e não obsta a 
qualquer evolução ulterior do mesmo. 
Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
dano causado por uma infração pode pedir 
reparação pelo dano emergente (damnum 
emergens) e pelos lucros cessantes (lucrum 
cessans), bem como o pagamento de juros. 
Este direito é reconhecido para qualquer 
pessoa singular ou coletiva - consumidores, 
empresas e autoridades públicas, sem 
distinção -, independentemente da 
existência de uma relação contratual direta 
com a empresa autora da infração e da 
constatação prévia da infração por uma 
autoridade da concorrência. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
introduzirem mecanismos de ação coletiva 
para efeitos da aplicação dos artigos 101.º e 
102.º do Tratado.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As ações de indemnização por 
infrações ao direito da concorrência 
nacional ou da União requerem 
normalmente uma análise factual e 
económica complexa. Os elementos de 

(12) As ações de indemnização por 
infrações ao direito da concorrência 
nacional ou da União requerem 
normalmente uma análise factual e 
económica complexa. Os elementos de 
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prova necessários para provar uma ação de 
indemnização encontram-se muitas vezes 
na posse exclusiva da parte contrária ou de 
terceiros e não são suficientemente 
conhecidos por e acessíveis ao 
demandante. Nessas circunstâncias, a 
existência de disposições legais rígidas que 
exigem que os demandantes têm de 
precisar pormenorizadamente todos os 
elementos factuais relativos ao seu caso no 
início de uma ação e de apresentar com 
precisão elementos específicos para 
fundamentar a prova podem impedir 
injustificadamente o exercício eficaz do 
direito a reparação garantido pelo Tratado.

prova necessários para provar uma ação de 
indemnização encontram-se muitas vezes 
na posse exclusiva da parte contrária ou de 
terceiros e não são suficientemente 
conhecidos por e acessíveis ao 
demandante. Nessas circunstâncias, a 
existência de disposições legais rígidas que
exigem que os demandantes têm de 
precisar pormenorizadamente todos os 
elementos factuais relativos ao seu caso no 
início de uma ação e de apresentar com 
precisão elementos específicos para 
fundamentar a prova podem impedir 
injustificadamente o exercício eficaz do 
direito a reparação garantido pelo Tratado. 
No entanto, os tribunais nacionais devem 
ter em devida conta qualquer abuso dos 
direitos relacionados com a divulgação de 
elementos de prova, e informações com 
base nesses elementos, ao avaliar a 
admissibilidade do pedido.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os elementos de prova são um 
elemento importante para intentar uma 
ação de indemnização por infração ao 
direito da concorrência nacional ou da 
União. No entanto, uma vez que a 
litigância no domínio antitrust se 
caracteriza por uma assimetria da 
informação, convém assegurar que as 
partes lesadas têm o direito de obter a 
divulgação dos elementos de prova 
relevantes para a sua ação, sem 
necessidade de especificar elementos de 
prova individuais. A fim de assegurar a 
igualdade de condições, esses meios 
também devem estar disponíveis para os 

(13) Os elementos de prova são um 
elemento importante para intentar uma 
ação de indemnização por infração ao 
direito da concorrência nacional ou da 
União. No entanto, uma vez que a 
litigância no domínio antitrust se 
caracteriza por uma assimetria da 
informação, convém assegurar que as 
partes lesadas têm o direito de obter a 
divulgação dos elementos de prova 
relevantes para a sua ação. A fim de 
assegurar a igualdade de condições, esses 
meios também devem estar disponíveis 
para os demandados em ações de 
indemnização, de modo a que estes possam 
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demandados em ações de indemnização, de 
modo a que estes possam requerer a 
divulgação dos elementos de prova por 
essas partes lesadas. Os tribunais nacionais 
podem ordenar igualmente a divulgação de 
elementos de prova por terceiros. No caso 
de o tribunal nacional desejar ordenar a 
divulgação de elementos de prova pela 
Comissão, aplica-se o princípio da 
cooperação leal entre a União Europeia e 
os Estados-Membros (artigo 4.º, n.º 3, do 
TUE) e o artigo 15.º, n.º 1, do 
Regulamento n.º 1/2003 no que respeita 
aos pedidos de informação.

requerer a divulgação dos elementos de 
prova por essas partes lesadas. Os tribunais 
nacionais podem ordenar igualmente a 
divulgação de elementos de prova por 
terceiros. No caso de o tribunal nacional 
desejar ordenar a divulgação de elementos 
de prova pela Comissão, aplica-se o 
princípio da cooperação leal entre a União 
Europeia e os Estados-Membros (artigo 4.º, 
n.º 3, do TUE) e o artigo 15.º, n.º 1, do 
Regulamento n.º 1/2003 no que respeita 
aos pedidos de informação. No entanto, os 
tribunais nacionais devem ter em devida 
conta qualquer abuso dos direitos 
relacionados com a divulgação de 
elementos de prova, e informações com 
base nesses elementos, ao avaliar a 
admissibilidade do pedido.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os programas de clemência e os 
procedimentos de transação são 
ferramentas importantes para a aplicação 
pública do direito da concorrência da 
União, uma vez que contribuem para a 
deteção, prossecução e sancionamento 
eficazes da maior parte das infrações 
graves ao direito da concorrência. As 
empresas poderão ser dissuadidas de 
cooperar neste contexto, se a divulgação de 
documentos por elas facultados unicamente 
para esse fim as expuser à responsabilidade 
civil em condições mais desfavoráveis que 
os coinfratores que não cooperaram com as 
autoridades da concorrência. Para 
assegurar que as empresas estão dispostas a 
apresentar declarações voluntárias a uma 
autoridade da concorrência, nas quais 

(19) Os programas de clemência e os 
procedimentos de transação são 
ferramentas importantes para a aplicação 
pública do direito da concorrência da 
União, uma vez que contribuem para a 
deteção, prossecução e sancionamento 
eficazes da maior parte das infrações 
graves ao direito da concorrência. As 
empresas poderão ser dissuadidas de 
cooperar neste contexto, se a divulgação de 
documentos por elas facultados unicamente 
para esse fim as expuser à responsabilidade 
civil em condições mais desfavoráveis que 
os coinfratores que não cooperaram com as 
autoridades da concorrência. Para 
assegurar que as empresas estão dispostas a 
apresentar declarações voluntárias a uma 
autoridade da concorrência, nas quais 
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reconhecem a sua participação numa 
infração ao direito da concorrência da 
União ou nacional, no âmbito de um 
programa de clemência ou de um 
procedimento de transação, tais 
declarações devem ser excluídas da 
divulgação de elementos de prova.

reconhecem a sua participação numa 
infração ao direito da concorrência da 
União ou nacional, no âmbito de um 
programa de clemência ou de um 
procedimento de transação, as declarações
que contenham elementos de prova 
incriminatórios apresentados para efeitos 
de pedidos de clemência e divulgados pelo 
requerente de clemência, devem, em 
princípio, ser protegidas da divulgação de 
elementos de prova.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Além disso, deve aplicar-se uma 
exceção à divulgação de qualquer medida 
suscetível de interferir indevidamente com 
uma investigação em curso por parte de 
uma autoridade da concorrência, relativa 
a uma infração ao direito da concorrência 
nacional ou da União. A informação 
preparada por uma autoridade da 
concorrência no decurso do seu processo 
com vista à aplicação do direito da 
concorrência nacional ou da União (como 
uma comunicação de objeções) ou por 
uma parte nesse processo (como as 
resposta aos pedidos de informação da 
autoridade da concorrência) só deve, por 
conseguinte, ser divulgável em ações de 
indemnização depois de a autoridade da 
concorrência ter constatado uma infração 
às regras da concorrência nacionais ou 
da União ou ter, de outra forma, 
encerrado o seu processo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Com exceção dos elementos de prova 
referidos nos considerandos 19 e 20, os 
tribunais nacionais devem poder, no 
contexto de uma ação de indemnização, 
ordenar a divulgação dos elementos de 
prova que existem independentemente do 
processo de uma autoridade da 
concorrência («informações 
preexistentes»).

Suprimido

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No entanto, a utilização referida no 
anterior considerando não pode restringir 
indevidamente a efetiva aplicação do 
direito da concorrência por uma autoridade 
da concorrência. As limitações em matéria 
de divulgação referidas nos 
considerandos 19 e 20 devem, portanto, 
aplicar-se igualmente à utilização de 
elementos provas obtidos unicamente 
através do acesso ao processo de uma 
autoridade da concorrência. Além disso, 
os elementos de prova obtidos de uma 
autoridade da concorrência no contexto do 
exercício dos direitos de defesa não devem 
tornar-se um objeto de comércio. A 
possibilidade de utilizar elementos de 
prova obtidos unicamente através do 
acesso ao processo de uma autoridade da 
concorrência deve, por conseguinte, 
limitar-se à pessoa singular ou coletiva que 

(23) No entanto, a utilização referida no 
anterior considerando não pode restringir 
indevidamente a efetiva aplicação do 
direito da concorrência por uma autoridade 
da concorrência. Além disso, os elementos 
de prova obtidos de uma autoridade da 
concorrência no contexto do exercício dos 
direitos de defesa não devem tornar-se um 
objeto de comércio. A possibilidade de 
utilizar elementos de prova obtidos 
unicamente através do acesso ao processo 
de uma autoridade da concorrência deve, 
por conseguinte, limitar-se à pessoa 
singular ou coletiva que exerce os seus 
direitos de defesa e aos seus sucessores 
legais, tal como mencionado no anterior 
considerando. Esta limitação não impede, 
porém, um tribunal nacional de ordenar a 
divulgação desses elementos de prova, nas 
condições previstas na presente diretiva.
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exerce os seus direitos de defesa e aos seus 
sucessores legais, tal como mencionado no 
anterior considerando. Esta limitação não 
impede, porém, um tribunal nacional de 
ordenar a divulgação desses elementos de 
prova, nas condições previstas na presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Segundo o artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003, quando se 
pronunciarem sobre acordos, decisões ou 
práticas ao abrigo dos artigos 101.º ou 
102.º do Tratado que já tenham sido objeto 
de decisão da Comissão, os tribunais 
nacionais não podem tomar decisões que 
sejam contrárias à decisão aprovada pela 
Comissão. A fim de aumentar a segurança 
jurídica, evitar contradições na aplicação 
dessas disposições do Tratado, aumentar a 
eficácia e a eficiência processual das ações 
de indemnização e promover o 
funcionamento do mercado interno para as 
empresas e os consumidores, também não 
devia ser possível, do mesmo modo, pôr 
em causa uma decisão definitiva de uma 
autoridade nacional da concorrência ou de 
um tribunal de recurso que constata uma 
infração aos artigos 101.º e 102.º do 
Tratado em ações de indemnização 
relativas à mesma infração, 
independentemente de a ação ser ou não 
intentada no Estado-Membro dessa 
autoridade ou desse tribunal de recurso. O 
mesmo se deve aplicar a uma decisão em 
que se concluiu que as disposições do 
direito nacional da concorrência são 
infringidas em processos em que o direito 

(25) Segundo o artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003, quando se 
pronunciarem sobre acordos, decisões ou 
práticas ao abrigo dos artigos 101.º ou 
102.º do Tratado que já tenham sido objeto 
de decisão da Comissão, os tribunais 
nacionais não podem tomar decisões que 
sejam contrárias à decisão aprovada pela 
Comissão. A fim de aumentar a segurança 
jurídica, evitar contradições na aplicação 
dessas disposições do Tratado, aumentar a 
eficácia e a eficiência processual das ações 
de indemnização e promover o 
funcionamento do mercado interno para as 
empresas e os consumidores, também não 
devia ser possível, do mesmo modo, pôr 
em causa uma decisão definitiva de uma 
autoridade nacional da concorrência ou de 
um tribunal de defesa da concorrência que 
constata, ou aprova a constatação de, uma 
infração aos artigos 101.º e 102.º do 
Tratado em ações de indemnização 
relativas ao mesmo caso, 
independentemente de a ação ser ou não 
intentada no Estado-Membro dessa 
autoridade nacional da concorrência ou 
desse tribunal de defesa da concorrência. 
O mesmo se deve aplicar a uma decisão em 
que se concluiu que as disposições do 
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da concorrência nacional e da União são 
aplicados no mesmo processo e em 
paralelo. Este efeito de decisões tomadas 
por autoridades nacionais da concorrência 
e tribunais de recurso que constatam uma 
infração às regras de concorrência deve ser 
aplicado à parte dispositiva da decisão e 
respetivos considerandos de apoio. Tal não 
prejudica os direitos e as obrigações dos 
tribunais nacionais ao abrigo do artigo 
267.º do Tratado.

direito nacional da concorrência são 
infringidas em processos em que o direito 
da concorrência nacional e da União são
aplicados no mesmo processo e em 
paralelo. Este efeito de decisões tomadas 
por autoridades nacionais da concorrência 
e tribunais de defesa da concorrência que 
constatam uma infração às regras de 
concorrência deve ser aplicado à parte 
dispositiva da decisão e respetivos 
considerandos de apoio. Tal não prejudica 
os direitos e as obrigações dos tribunais 
nacionais ao abrigo do artigo 267.º do 
Tratado, os direitos em matéria de ação 
efetiva, processo equitativo e defesa no 
âmbito dos artigos 47.º e 48.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e o direito a um processo 
equitativo em conformidade com o artigo 
6.º da Convenção para a Proteção dos 
Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais. Assim, as decisões das 
autoridades nacionais da concorrência e
dos tribunais de defesa da concorrência 
devem ser vinculativas, desde que não 
tenham sido cometidos erros manifestos 
durante a investigação e desde que os 
direitos de defesa tenham sido 
respeitados.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As regras nacionais em matéria de 
início, duração, suspensão ou interrupção 
dos prazos de prescrição não deve impedir 
indevidamente o início de uma ação de 
indemnização. Tal é especialmente 
importante relativamente às ações que se 
baseiam na constatação de uma infração 

(26) As regras nacionais em matéria de 
início, duração, suspensão ou interrupção 
dos prazos de prescrição não deve impedir 
indevidamente o início de uma ação de 
indemnização. Tal é especialmente 
importante relativamente às ações que se 
baseiam na constatação de uma infração 
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por parte de uma autoridade da 
concorrência ou de um tribunal de recurso. 
Para esse efeito, as partes lesadas devem 
ainda poder intentar uma ação de 
indemnização após um processo conduzido 
por uma autoridade da concorrência, com 
vista à aplicação do direito da concorrência 
nacional e da União.

por parte de uma autoridade da 
concorrência ou de um tribunal de defesa 
da concorrência. Para esse efeito, as partes 
lesadas devem ainda poder intentar uma 
ação de indemnização após um processo 
conduzido por uma autoridade da 
concorrência, com vista à aplicação do 
direito da concorrência nacional e da 
União.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As empresas que cooperam com as 
autoridades da concorrência no âmbito de 
um programa de clemência desempenham 
um papel essencial na deteção de infrações 
cometidas por cartéis secretos e na 
cessação dessas infrações, atenuando 
frequentemente, desse modo, os danos que 
poderiam ter sido causados se a infração 
continuasse. Convém, por consequência, 
prever que as empresas a quem uma 
autoridade da concorrência concedeu 
imunidade em matéria de coimas no 
âmbito de um programa de clemência 
sejam protegidas contra uma exposição 
indevida a ações de indemnização, tendo 
em conta o facto de a decisão da autoridade 
da concorrência que constata a infração se 
poder tornar definitiva para o beneficiário 
de imunidade antes de se tornar definitiva 
para as outras empresas que não receberam 
imunidade. Convém, por conseguinte, que 
o beneficiário de imunidade seja, em 
princípio, liberto da responsabilidade 
solidária pela totalidade dos danos e que a 
sua contribuição não exceda o montante 
dos danos causados aos seus próprios 
adquirentes diretos ou indiretos ou, no caso 

(28) As empresas que cooperam com as 
autoridades da concorrência no âmbito de 
um programa de clemência desempenham 
um papel essencial na deteção de acordos, 
decisões ou práticas anticoncorrenciais e 
na cessação dessas infrações, atenuando 
frequentemente, desse modo, os danos que 
poderiam ter sido causados se a infração 
continuasse. Convém, por consequência, 
prever que as empresas a quem uma 
autoridade da concorrência concedeu 
imunidade em matéria de coimas no 
âmbito de um programa de clemência 
sejam protegidas contra uma exposição 
indevida a ações de indemnização, tendo 
em conta o facto de a decisão da autoridade 
da concorrência que constata a infração se 
poder tornar definitiva para o beneficiário 
de imunidade antes de se tornar definitiva 
para as outras empresas que não receberam 
imunidade. Convém, por conseguinte, que 
a contribuição do beneficiário de 
imunidade não exceda o montante dos 
danos causados aos seus próprios 
adquirentes diretos ou indiretos ou, no caso 
de um cartel de compradores, aos seus 
fornecedores diretos ou indiretos. Na 
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de um cartel de compradores, aos seus 
fornecedores diretos ou indiretos. Na 
medida em que um cartel tenha causado 
danos a outros que não os 
clientes/fornecedores das empresas 
infratoras, a contribuição do beneficiário 
de imunidade não deve exceder a sua 
responsabilidade relativa pelos danos 
causados pelo cartel. Essa parte deve ser 
determinado em conformidade com as 
mesmas regras utilizadas para determinar 
as contribuições entre as empresas 
infratoras (ver considerando 27 supra). O 
beneficiário de imunidade deve 
permanecer totalmente responsável 
perante as partes lesadas que não os seus 
adquirentes ou fornecedores diretos ou 
indiretos apenas se elas não puderem 
obter uma reparação integral junto das 
outras empresas infratoras.

medida em que um cartel tenha causado 
danos a outros que não os 
clientes/fornecedores das empresas 
infratoras, a contribuição do beneficiário 
de imunidade não deve exceder a sua 
responsabilidade relativa pelos danos 
causados pelo cartel. Essa parte deve ser 
determinada em conformidade com as 
mesmas regras utilizadas para determinar 
as contribuições entre as empresas 
infratoras (ver considerando 27 supra).

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) No entanto, no caso de os 
sobrecustos terem sido repercutidos em 
pessoas juridicamente incapazes de pedir 
uma indemnização, não convém autorizar 
a empresa infratora a invocar a 
repercussão dos sobrecustos como meio 
de defesa, uma vez que isso lhe permitiria 
ficar livre da responsabilidade pelos 
prejuízos que causou. O tribunal no qual 
foi apresentada uma ação deve, por 
conseguinte, apreciar, quando a 
repercussão dos sobrecustos for invocada 
como meio de defesa num processo 
específico, se as pessoas em que 
alegadamente foram repercutidos os 
sobrecustos são juridicamente capazes de 

Suprimido
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pedir uma indemnização. Embora os 
adquirentes indiretos tenham direito a 
pedir uma indemnização, as regras 
nacionais de causalidade (nomeadamente 
as regras relativas à previsibilidade e ao 
afastamento), aplicadas em conformidade 
com os princípios do direito da União, 
podem significar que determinadas 
pessoas (por exemplo, pessoas situadas 
num nível da cadeia de abastecimento 
afastado da infração) são juridicamente 
incapazes de pedir uma indemnização 
num dado caso. Só quando considerar 
que a pessoa na qual alegadamente foram 
repercutidos os sobrecustos é 
juridicamente capaz de pedir uma 
indemnização é que o tribunal apreciará o 
mérito da defesa baseada na repercussão 
dos custos adicionais.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os consumidores ou as empresas nos 
quais foram repercutidos os danos 
emergentes sofreram um dano causado por 
uma infração ao direito nacional ou ao 
direito da concorrência da União. Embora 
esses danos devam ser objeto de uma 
reparação pela empresa infratora, pode ser 
particularmente difícil para os 
consumidores ou para as empresas que não 
adquiriram diretamente à empresa infratora 
provar o âmbito desses danos. Por 
conseguinte, convém prever que, quando 
a existência de um pedido de 
indemnização ou o montante a conceder 
dependerem de se saber se, e em que grau, 
um custo adicional pago pelo adquirente 
direto da empresa infratora foi 

(31) Os consumidores ou as empresas nos 
quais foram repercutidos os danos 
emergentes sofreram um dano causado por 
uma infração ao direito nacional ou ao 
direito da concorrência da União. Embora 
esses danos devam ser objeto de uma 
reparação pela empresa infratora, pode ser 
particularmente difícil para os 
consumidores ou para as empresas que não 
adquiriram diretamente à empresa infratora 
provar o âmbito desses danos. Para provar 
a existência de repercussão, o adquirente 
indireto deve, no mínimo, demonstrar que 
o demandado cometeu uma infração ao 
direito da concorrência, que a infração 
teve como consequência um custo 
adicional para o adquirente direto do 
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repercutido no adquirente indireto, o 
último seja considerado como tendo 
apresentado a prova de que um custo 
adicional pago pelo adquirente direto foi 
repercutido no seu nível, quando ele 
puder demonstrar que, prima facie, essa 
repercussão se verificou. Convém, além 
disso, definir em que condições o 
adquirente indireto deve ser considerado 
como tendo estabelecido tal prova prima 
facie. No que respeita à quantificação da 
repercussão, o tribunal nacional deve ter 
competência para estimar a parte dos 
sobrecustos repercutida no nível dos 
adquirentes indiretos no litígio nele 
pendente. A empresa infratora deve ser 
autorizada a apresentar elementos de 
prova de que o dano emergente não foi 
repercutido ou não foi repercutido na 
totalidade.

demandado, que o adquirente indireto 
adquiriu os bens ou serviços objeto da 
infração, ou adquiriu bens ou serviços 
derivados ou que incluem os bens ou 
serviços objeto da infração e que o 
adquirente indireto adquiriu esses bens ou 
serviços do adquirente direto ou de outro 
adquirente indireto que está diretamente 
ligado ao demandado através da cadeia de 
abastecimento. No que respeita à 
quantificação da repercussão, o tribunal 
nacional deve ter competência para estimar 
a parte dos sobrecustos repercutida no 
nível dos adquirentes indiretos no litígio 
nele pendente.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Para corrigir a assimetria da 
informação e algumas das dificuldades 
associadas à quantificação dos danos no 
domínio antitrust e para assegurar a 
efetividade dos pedidos de indemnização, 
convém presumir que, no caso de uma 
infração cometida por um cartel, a
infração causou danos, em especial 
através de um efeito sobre os preços. Em 
função das circunstâncias específicas de 
cada caso, tal significa que o cartel 
causou um aumento de preços ou impediu 
uma baixa de preços que, de outro modo, 
teria ocorrido na ausência da infração. A 
empresa infratora deve poder ilidir tal 
presunção. Convém limitar esta 

(35) Para corrigir algumas das dificuldades 
associadas à quantificação dos danos no 
domínio antitrust, deve ser conferido aos 
tribunais nacionais o poder para 
determinar a existência e estimar o 
montante dos danos tendo em conta a 
apresentação de elementos de prova pelas 
partes.
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presunção ilidível a cartéis, tendo em 
conta a natureza secreta de um cartel, o 
que aumenta a referida assimetria da 
informação e torna mais difícil para a 
parte lesada obter os elementos de prova
necessários para provar os danos.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Para encorajar as resoluções 
amigáveis, uma empresa infratora que paga 
uma indemnização através de uma 
resolução amigável de litígios não deve 
ficar, face aos seus coinfratores, numa 
situação mais desfavorável que no caso de 
não haver essa resolução amigável. Tal 
pode acontecer quando um infrator 
envolvido numa resolução amigável 
continuar, mesmo depois da resolução 
amigável, a ser solidariamente responsável 
na íntegra pela indemnização dos danos 
causados pela infração. Por conseguinte, 
um infrator envolvido numa resolução 
amigável não deve ser objeto de direito de 
regresso em relação aos seus coinfratores 
não envolvidos na resolução amigável 
quando estes últimos pagaram uma 
indemnização à parte lesada com a qual o 
primeiro infrator havia anteriormente 
chegado a uma resolução amigável. 
Correlacionado com esta regra de não 
obrigação de regresso está o facto de o 
pedido de indemnização da parte lesada ser 
reduzido da parte dos danos a ela causados 
imputável ao infrator envolvido na 
resolução amigável. Essa parte deve ser 
determinada em conformidade com as 
mesmas regras utilizadas para determinar 
as contribuições entre as empresas 

(40) Para encorajar as resoluções 
amigáveis, uma empresa infratora que paga 
uma indemnização através de uma 
resolução amigável de litígios não deve 
ficar, face aos seus coinfratores, numa 
situação mais desfavorável que no caso de 
não haver essa resolução amigável. Tal 
pode acontecer quando um infrator 
envolvido numa resolução amigável 
continuar, mesmo depois da resolução 
amigável, a ser solidariamente responsável 
na íntegra pela indemnização dos danos 
causados pela infração. Por conseguinte, 
um infrator envolvido numa resolução 
amigável não deve ser objeto de direito de 
regresso em relação aos seus coinfratores 
não envolvidos na resolução amigável 
quando estes últimos pagaram uma 
indemnização à parte lesada com a qual o 
primeiro infrator havia anteriormente 
chegado a uma resolução amigável. 
Correlacionado com esta regra de não 
obrigação de regresso está o facto de o 
pedido de indemnização da parte lesada ser 
reduzido da parte dos danos a ela causados 
imputável ao infrator envolvido na 
resolução amigável. Essa parte deve ser 
determinada em conformidade com as 
mesmas regras utilizadas para determinar 
as contribuições entre as empresas 
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infratoras (ver considerando 27 supra). 
Sem esta redução, os infratores não 
envolvidos na resolução amigável seriam 
indevidamente afetados pela resolução em 
que não foram parte. O infrator não 
envolvido na resolução amigável terá 
ainda de pagar uma indemnização, se tal 
for a única possibilidade de a pessoa 
lesada obter uma reparação integral.

infratoras (ver considerando 27 supra). 
Sem esta redução, os infratores não 
envolvidos na resolução amigável seriam 
indevidamente afetados pela resolução em 
que não foram parte.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido danos 
causados por uma infração ao direito da 
concorrência nacional ou da União deve 
poder pedir uma reparação integral desses 
danos.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido danos 
causados por uma infração ao direito da 
concorrência nacional ou da União deve 
poder pedir uma reparação integral desses 
danos, sem prejuízo de quaisquer 
requisitos ao abrigo da legislação 
nacional para determinar a 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A reparação integral deve colocar 
qualquer pessoa que tenha sofrido danos na 
posição em que estaria se a infração não 
tivesse sido cometida. Consequentemente, 
deve incluir a reparação pelos danos 
emergentes e lucros cessantes, e o 
pagamento de juros desde o momento em 

2. A reparação integral deve colocar 
qualquer pessoa que tenha sofrido danos na 
posição em que estaria se a infração não 
tivesse sido cometida. Consequentemente, 
deve incluir a reparação pelos danos 
emergentes e lucros cessantes e, se for 
caso disso, o pagamento de juros 
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que ocorreram os danos até ao momento 
em que a indemnização correspondente a 
esses danos foi efetivamente paga.

correspondente a esses danos.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «tribunal de recurso», um tribunal 
nacional competente para apreciar as 
decisões de uma autoridade nacional da 
concorrência, em cujo contexto pode 
também ter a competência para constatar a 
existência de uma infração aos artigos 
101.º ou 102.º do Tratado;

9. «tribunal de defesa da concorrência», 
um tribunal nacional competente para 
apreciar as decisões de uma autoridade 
nacional da concorrência ou para constatar 
a existência de uma infração aos artigos 
101.º ou 102.º do Tratado;

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «decisão de infração», uma decisão de 
uma autoridade da concorrência ou de um 
tribunal de recurso que constata uma 
infração ao direito da concorrência;

10. «decisão de infração», uma decisão de 
uma autoridade da concorrência ou de um 
tribunal de defesa da concorrência que 
constata uma infração ao direito da 
concorrência;

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 11
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Texto da Comissão Alteração

11. «decisão de infração definitiva», uma 
decisão de infração de uma autoridade da 
concorrência ou de um tribunal de recurso
que não pode ser objeto de recurso;

11. «decisão de infração definitiva», uma 
decisão de infração de uma autoridade da 
concorrência ou de um tribunal de defesa 
da concorrência que não pode ser objeto 
de recurso;

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «programa de clemência», um 
programa com base no qual um 
participante num cartel secreto, 
independentemente das outras empresas 
envolvidas no cartel, coopera numa 
investigação da autoridade da 
concorrência, facultando voluntariamente 
informações do seu conhecimento sobre o 
cartel e o papel que nele desempenha, 
recebendo em troca imunidade de qualquer 
coima a impor ao cartel ou uma redução 
dessa coima;

13. «programa de clemência», um 
programa com base no qual um 
participante num acordo, decisão ou 
prática anticoncorrencial, 
independentemente das outras empresas 
envolvidas no acordo, decisão ou prática, 
coopera numa investigação da autoridade 
da concorrência, facultando 
voluntariamente informações do seu 
conhecimento sobre o acordo, decisão ou 
prática e o papel que neles desempenha, 
recebendo em troca imunidade de qualquer 
coima a impor ao acordo, decisão ou 
prática ou uma redução dessa coima;

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «declaração de empresa no âmbito de 
um programa de clemência», uma 

14. «declaração de clemência», uma 
comunicação oral ou escrita apresentada 



PE516.968v01-00 22/51 PR\1002311PT.doc

PT

comunicação oral ou escrita apresentada 
voluntariamente por uma empresa, ou em 
nome desta, a uma autoridade da 
concorrência, em que descreve os 
elementos que conhece de um cartel 
secreto e o papel que nele desempenha, 
elaborada especificamente para apresentar 
à referida autoridade um pedido de 
imunidade ou de redução de coima ao 
abrigo de um programa de clemência 
relativo à aplicação do artigo 101.º do 
Tratado ou da disposição correspondente 
no âmbito da legislação nacional; não 
inclui os documentos ou as informações 
que existem independentemente do 
processo de uma autoridade da 
concorrência («informações 
preexistentes»);

voluntariamente por uma empresa, ou em 
nome desta, a uma autoridade da 
concorrência, em qualquer momento 
durante o processo, em que descreve os 
elementos que conhece de um acordo, 
decisão ou prática anticoncorrencial e o 
papel que nele desempenha, elaborada para 
apresentar à referida autoridade um pedido 
de imunidade ou de redução de coima ao 
abrigo de um programa de clemência 
relativo à aplicação do artigo 101.º do 
Tratado ou da disposição correspondente 
no âmbito da legislação nacional, 
incluindo quaisquer anexos da 
declaração; não inclui os documentos ou 
as informações que existem 
independentemente do processo de uma 
autoridade da concorrência («informações 
preexistentes»);

Or. en

Justificação

A definição proposta de «declaração de empresa no âmbito de um programa de clemência» 
não engloba todos os documentos que contêm elementos de prova incriminatórios 
apresentados pelo requerente de clemência. Assim, a limitação da proteção de documentos 
apresentados pelo requerente de clemência que abrange somente a «declaração de empresa 
no âmbito de um programa de clemência» e as propostas de transação como definidas na 
proposta legislativa não alcança o objetivo desejado de assegurar a eficiência e a eficácia 
dos programas de clemência e dos procedimentos de transação.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. «resolução amigável», um acordo em 
matéria de pagamento de uma 
indemnização na sequência de um processo 
de resolução amigável de litígios.

17. «resolução amigável», um acordo em 
matéria de pagamento de uma 
indemnização na sequência de um processo 
de resolução amigável de litígios, 
incluindo um acordo em que uma 
empresa se compromete a pagar 
indemnizações às vítimas de violações das 
regras de concorrência através de um 
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fundo de compensação seguro.

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. «adquirente direto», um cliente 
direto de uma empresa que cometeu uma 
infração ao direito da concorrência;

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-B. «adquirente indireto», um 
adquirente de produtos ou serviços de 
uma empresa que cometeu uma infração 
ao direito da concorrência, tendo 
adquirido este produtos de forma não 
direta à empresa infratora.

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Divulgação de elementos de prova
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no caso de um demandante ter 
apresentado factos e elementos de prova 
razoavelmente disponíveis revelem a 
existência de razões plausíveis para 
suspeitar que ele, ou as pessoas que 
representa, sofreram um dano causado 
por uma infração ao direito da 
concorrência cometida pelo demandado, 
os tribunais nacionais podem ordenar a 
divulgação de elementos de prova pelo 
demandado ou por terceiros, 
independentemente de esses elementos de 
prova serem ou não incluídos no processo 
de uma autoridade da concorrência, nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os tribunais podem ordenar 
a divulgação de elementos de prova pelo 
demandante ou por terceiros a pedido do 
demandado.
A presente disposição não prejudica os 
direitos e as obrigações dos tribunais 
nacionais ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1206/2001 do Conselho.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os tribunais nacionais ordenam a 
divulgação dos elementos de prova 
referidos no n.º 1 quando a parte que 
solicitar a divulgação
(a) tiver demonstrado que os elementos de 
prova sob o controlo da outra parte ou de 
um terceiro são relevantes para 
fundamentar o seu pedido ou a sua 
defesa; e ainda
(b) tiver especificado elementos dessas 
provas ou categorias dessas provas 
definidas da forma mais precisa e estrita 
possível, com base em factos 
razoavelmente disponíveis.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os tribunais nacionais limitam a 
divulgação dos elementos de prova ao que 
for proporcionado. Ao determinar se 
qualquer divulgação requerida por uma 
parte é proporcionada, os tribunais 
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nacionais devem ponderar os interesses 
legítimos de todas as partes e dos terceiros 
interessados. Devem ponderar, 
nomeadamente:
(a) a probabilidade de a alegada infração 
ao direito da concorrência ter ocorrido;
(b) o âmbito e os custos da divulgação, em 
especial para os terceiros interessados;
(c) se os elementos de prova a divulgar 
contêm informações confidenciais, em 
especial no que respeita a terceiros, e os 
procedimentos para proteger tais 
informações confidenciais; e ainda 
(d) nos casos em que a infração está a ser 
ou foi investigada por uma autoridade da 
concorrência, se o pedido foi formulado 
especificamente no que respeita à 
natureza, objeto ou conteúdo de tais 
documentos analisados, ou se se trata 
antes de um pedido não específico relativo 
a documentos apresentados a uma 
autoridade da concorrência ou que 
figuram no processo de uma tal 
autoridade da concorrência. 
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os tribunais nacionais têm à sua 
disposição medidas efetivas para proteger 
o mais possível as informações 
confidenciais de uma utilização incorreta, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
elementos de prova relevantes que contêm 
tais informações estão disponíveis no 
âmbito da ação de indemnização.
5. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para aplicar 
plenamente o segredo profissional e 
outros direitos de escusa de divulgação de 
elementos de prova.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na medida em que os seus tribunais 
tiverem poderes para ordenar a 
divulgação sem ouvir a pessoa de quem se 
procura obter a divulgação, não pode ser 
imposta qualquer penalidade pelo não 
cumprimento de tal ordem enquanto o 
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destinatário dessa ordem não for ouvido 
pelo tribunal.
7. Os elementos de prova devem incluir 
todos os tipos de provas admissíveis 
perante o tribunal nacional onde corre a 
ação, em especial os documentos e todos 
os outros objetos que contenham 
informações, independentemente do 
suporte em que essas informações são 
armazenadas.
8. Sem prejuízo da obrigação referida no 
n.º 4 e dos limites referidos no artigo 6.º, o 
presente artigo não impede que os 
Estados-Membros mantenham ou 
introduzam regras que permitam criar um 
sistema de divulgação mais alargada dos 
elementos de prova.

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Limites à divulgação de elementos de 
prova do processo de uma autoridade da 
concorrência

Divulgação de elementos de prova

Or. en

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para efeitos de ações de 
indemnização, os tribunais nacionais não 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para efeitos de ações de 
indemnização, os tribunais nacionais não 
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podem, em momento algum, ordenar a 
uma parte ou a um terceiro que divulgue
qualquer das seguintes categorias de 
informação:

podem, em princípio, ordenar a uma parte 
ou a um terceiro que divulgue declarações 
de clemência ou qualquer outro 
documento que contenha elementos de 
prova incriminatórios divulgados pelo 
requerente de clemência. Contudo, no 
caso de um demandante ter apresentado 
factos e elementos de prova razoavelmente 
disponíveis suficientes para apoiar 
plausivelmente que ele, ou as pessoas que 
representa, sofreram um dano causado 
por uma infração das regras da 
concorrência cometida pelo demandado e 
que a declaração de clemência ou 
qualquer outro documento que contenha 
elementos de prova incriminatórios 
divulgados pelo requerente de clemência 
são indispensáveis para apoiar a sua ação 
e contenham elementos de prova que não 
podem ser fornecidos de outra forma, os 
tribunais nacionais podem ordenar a 
divulgação de elementos de prova pelo 
demandado ou por terceiros, 
independentemente de esses elementos de 
prova serem ou não incluídos no processo 
de uma autoridade da concorrência, nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os tribunais nacionais 
podem ordenar a divulgação de elementos 
de prova pelo demandante ou por 
terceiros a pedido do demandado.
A presente disposição não deve prejudicar 
os direitos e as obrigações dos tribunais 
nacionais ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1206/2001 do Conselho.

Or. en

Justificação

A proteção per se de certos documentos é, em conformidade com os acórdãos do TJUE 
(Pfleiderer e Donau Chemie), incompatível com o direito primário, uma vez que seria uma 
violação do princípio da efetividade relativamente ao direito à reparação. A introdução de 
tal proteção per se criaria um nível demasiado abrangente de proteção que, possivelmente, 
não seria respeitado e, em consequência, daria lugar a incerteza jurídica. Além disso, a 
redação do artigo 6.º corre o risco de uma argumentação a favor da divulgação de todos os 
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documentos não referidos no n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) declarações de empresa em matéria de 
clemência; e

Suprimido

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) propostas de transação. Suprimido

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para efeitos de uma ação de 
indemnização, os tribunais nacionais só 
podem ordenar a divulgação das seguintes 
categorias de elementos de prova depois 
de uma autoridade da concorrência ter 
encerrado o seu processo ou tomado uma 
decisão referida no artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003 ou no 
capítulo III do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os tribunais nacionais ordenam a 
divulgação dos elementos de prova 
referidos no n.º 1, sempre que a parte que 
requer a divulgação tenha:
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Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) informação que foi preparada por uma 
pessoa singular ou coletiva, 
especificamente para o processo de uma 
autoridade da concorrência;

a) elementos de prova especificados que se 
encontram sob o controlo da outra parte 
ou de um terceiro e que são relevantes 
para fundamentar o seu pedido ou a sua 
defesa;

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) informação que foi elaborada por uma 
autoridade da concorrência no decurso do 
seu processo.

b) demonstrado que prossegue o pedido de 
divulgação de elementos de prova para 
uma ação de indemnização identificada 
que foi apresentada perante um tribunal 
nacional na União; e 

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) demonstrado, a contento do tribunal 
nacional a que foi apresentado o pedido, 
que os elementos de prova obtidos não 
serão usados pela parte requerente ou 
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qualquer parte relacionada em quaisquer 
outros processos e que não serão 
disponibilizados a terceiros pela parte 
requerente ou qualquer parte relacionada, 
salvo autorização expressa do tribunal 
nacional em que a ação de indemnização 
identificada se encontra pendente.

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A divulgação de elementos de provas 
que figuram no processo de uma 
autoridade da concorrência e não são 
abrangidos por qualquer uma das 
categorias mencionadas nos n.os 1 ou 2 do 
presente artigo pode ser ordenada em 
ações de indemnização em qualquer 
momento.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os tribunais nacionais podem ordenar 
a divulgação de partes específicas dos 
elementos de prova ou categorias, 
limitadas da forma mais precisa e estrita 
possível, com base em factos 
razoavelmente disponíveis.

Or. en

Justificação

Além disso, como a Comissão Europeia afirma na sua exposição de motivos da proposta 
legislativa, os pedidos de divulgação global de documentos devem ser normalmente 
considerados como desproporcionados e não conformes com o dever da parte requerente de 
especificar as categorias de elementos de prova de uma forma tão precisa e restritiva quanto 
possível. Para evitar a «investigação prospetiva», os elementos de provas ou categorias de 
provas devem ser definidos de uma forma tão precisa e restritiva quanto possível pelo 
demandante.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os tribunais nacionais 
limitam a divulgação dos elementos de 
prova ao que for proporcionado e 
relacionado com uma ação de
indemnização na União. Ao determinar se 
qualquer divulgação requerida por uma 
parte é proporcionada, os tribunais 
nacionais devem ponderar os interesses 
públicos envolvidos e os interesses 
legítimos de todos os grupos privados 
interessados. Devem ponderar, 
nomeadamente:
(a) a necessidade de salvaguardar a 
efetividade da aplicação pública do direito 
da concorrência, em particular no que diz 
respeito aos riscos que a divulgação de 
documentos poderia constituir para:
(i) os programas de clemência operados
por autoridades da concorrência;
(ii) os procedimentos de transação 
operados por autoridades da 
concorrência;
(iii) os processos de decisão internos 
dentro de uma autoridade da 
concorrência e dentro da Rede Europeia 
da Concorrência;
(b) a probabilidade de a alegada infração 
ao direito da concorrência ter ocorrido;
(c) o âmbito e os custos da divulgação, em 
especial para os terceiros interessados;
(d) se os elementos de prova a divulgar 
contêm informações confidenciais, em 
especial no que respeita a terceiros, e os 
procedimentos para proteger tais 
informações confidenciais; 
(e) nos casos em que a infração está a ser 
ou foi investigada por uma autoridade da 
concorrência, se o pedido foi formulado 
especificamente no que respeita à 
natureza, objeto ou conteúdo de tais 
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documentos analisados, ou se se trata 
antes de um pedido não específico relativo 
a documentos apresentados a uma 
autoridade da concorrência ou que 
figuram no processo de uma tal 
autoridade da concorrência; e ainda
(f) a necessidade de evitar qualquer abuso 
dos direitos relacionados com a 
divulgação de elementos de prova 
previstos no presente capítulo e dos 
elementos de prova e informações com 
base nessas disposições.

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os tribunais nacionais têm 
à sua disposição medidas efetivas para 
proteger o mais possível as informações 
confidenciais de uma utilização incorreta, 
garantindo ao mesmo tempo que os 
elementos de prova relevantes que contêm 
tais informações estão disponíveis no 
âmbito da ação de indemnização dentro 
da União. O interesse das empresas em 
evitar ações de indemnização no 
seguimento de uma infração não deve 
constituir um interesse comercial digno de 
proteção.

Or. en

Justificação

O artigo 5.º não apresenta qualquer orientação no que diz respeito a pedidos de divulgação 
de elementos de prova recebidos de fora da UE. Contudo, os elementos de prova de um 
acordo anticoncorrencial da UE não devem ser usados como substitutos para ações 
(coletivas) fora da jurisdição da UE. As alterações ao n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º estão 
elaboradas por forma a dar resposta à questão adequadamente e a evitar esse efeito.
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para aplicar 
plenamente o segredo profissional e 
outros direitos que protegem 
determinados elementos de prova da 
divulgação.

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades da 
concorrência são ouvidas antes de um 
tribunal nacional ordenar a divulgação, 
ao abrigo do presente artigo, da 
informação derivada de documentos da 
autoridade da concorrência, 
independentemente de a informação estar 
na posse da autoridade da concorrência 
ou de um terceiro.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, outras autoridades (ex.: procuradores públicos) transferem informação de um 
processo da autoridade da concorrência. Em tais casos, a autoridade da concorrência deve 
ter a oportunidade de explicar perante os tribunais os seus argumentos para a 
não divulgação.
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as partes interessadas em 
posse de uma declaração de clemência, ou 
qualquer outro documento que contenha 
elementos de prova incriminatórios, 
apresentada por um requerente de 
clemência são ouvidas antes de um 
tribunal nacional ordenar a divulgação, 
ao abrigo do presente artigo, de 
informação derivada de documentos 
específicos.

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, na medida em que os seus 
tribunais nacionais tiverem poder para 
ordenar a divulgação sem ouvir a pessoa 
de quem se procura obter a divulgação, 
não pode ser imposta qualquer penalidade 
pelo não cumprimento de tal ordem 
enquanto o destinatário dessa ordem não 
for ouvido pelo tribunal nacional.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-G (novo)



PR\1002311PT.doc 35/51 PE516.968v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-G. Os Estados-Membros asseguram que 
uma pessoa singular ou coletiva ou uma 
autoridade afetada pela ordem de um 
tribunal nacional ao abrigo do presente 
artigo tem a possibilidade de empreender 
uma ação contra a decisão, incluindo 
injunções preliminares. As autoridades da 
concorrência devem ter o mesmo direito 
no seguimento de uma audição, como 
definido no n.º 3-E do artigo 6.º.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. Os elementos de prova devem incluir 
todos os tipos de provas admissíveis 
perante o tribunal nacional competente 
onde corre a ação, em especial os 
documentos e todos os outros objetos que 
contenham informações, 
independentemente do suporte em que 
essas informações são armazenadas.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os elementos de prova abrangidos por 
uma das categorias referidas no artigo 6.º, 

Suprimido
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n.º 1, que são obtidos por uma pessoa 
singular ou coletiva exclusivamente 
através do acesso ao processo de uma 
autoridade da concorrência no exercício 
dos seus direitos de defesa ao abrigo do 
artigo 27.º do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003 ou de disposições 
correspondentes do direito nacional, não 
são admissíveis em ações de 
indemnização.

Or. en

Justificação

Suprimido em consequência da supressão do artigo 6.º.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os elementos de prova abrangidos por 
uma das categorias referidas no artigo 6.º, 
n.º 2, que são obtidos por uma pessoa 
singular ou coletiva exclusivamente 
através do acesso ao processo de uma 
autoridade da concorrência no exercício 
dos seus direitos de defesa ao abrigo do 
artigo 27.º do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003 ou de disposições 
correspondentes do direito nacional, não 
são admissíveis em ações de indemnização 
enquanto uma autoridade da 
concorrência não tiver encerrado o seu 
processo ou tomado uma decisão referida 
no artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003 ou no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Suprimido em consequência da supressão do artigo 6.º.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar
que os elementos de prova obtidos por uma 
pessoa singular ou coletiva exclusivamente 
através do acesso ao processo de uma 
autoridade da concorrência no exercício 
dos seus direitos de defesa ao abrigo do 
artigo 27.º do Regulamento (CE) n.º 
1/2003 ou de disposições correspondentes 
do direito nacional, e que não são 
inadmissíveis nos termos dos n.os 1 ou 2 
do presente artigo, só podem ser utilizados 
numa ação de indemnização por essa 
pessoa ou por uma pessoa singular ou 
coletiva que seja sucessora nos seus 
direitos, incluindo a pessoa que adquiriu o 
seu pedido de indemnização.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os elementos de prova obtidos por uma 
pessoa singular ou coletiva exclusivamente 
através do acesso ao processo de uma 
autoridade da concorrência no exercício 
dos seus direitos de defesa ao abrigo do 
artigo 27.º do Regulamento (CE) n.º 
1/2003 ou de disposições correspondentes 
do direito nacional só podem ser utilizados 
numa ação de indemnização por essa 
pessoa ou por uma pessoa singular ou 
coletiva que seja sucessora nos seus 
direitos, incluindo a pessoa que adquiriu o 
seu pedido de indemnização.

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a parte que procede à destruição dos 
elementos de prova tinha conhecimento ou 
devia razoavelmente ter conhecimento de 
que uma ação de indemnização havia sido 
intentada no tribunal nacional e que os 
elementos de prova eram relevantes para 
fundamentar quer o pedido de 
indemnização quer uma defesa contra o 

ii) a parte que procede à destruição dos 
elementos de prova tinha conhecimento de 
que uma ação de indemnização havia sido 
intentada no tribunal nacional e que os 
elementos de prova eram relevantes para 
fundamentar quer o pedido de 
indemnização quer uma defesa contra o 
mesmo; ou
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mesmo; ou

Or. en

Justificação

Não devem ser aplicadas sanções em casos de negligência.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) abuso dos direitos relacionados com a 
divulgação de elementos de prova previstos 
no presente capítulo e dos elementos de 
prova e informações com base nessas 
disposições.

d) abuso dos direitos relacionados com a 
divulgação de elementos de prova previstos 
no presente capítulo e dos elementos de 
prova e informações com base nessas 
disposições, em particular, sempre que a 
informação obtida mediante a divulgação 
é comunicada a um terceiro ou usada 
noutros processos em violação do artigo 
5.º, n.º 2, alínea b-B).

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando os tribunais nacionais se 
pronunciarem, no âmbito de ações de 
indemnização abrangidas pelo artigos 101.º 
ou 102.º do Tratado ou pelo direito da 
concorrência nacional, sobre acordos, 
decisões ou práticas que já tenham sido 
objeto de uma decisão de infração 
definitiva de uma autoridade nacional da 
concorrência ou de um tribunal de recurso, 
esses tribunais nacionais não podem tomar 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando os tribunais nacionais se 
pronunciarem, no âmbito de ações de 
indemnização abrangidas pelo artigos 101.º 
ou 102.º do Tratado ou pelo direito da 
concorrência nacional, sobre acordos, 
decisões ou práticas que já tenham sido 
objeto de uma decisão de infração 
definitiva de uma autoridade nacional da 
concorrência ou de um tribunal de defesa 
da concorrência, esses tribunais nacionais 
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decisões contrárias a uma tal constatação 
da existência de uma infração. Esta 
obrigação não prejudica os direitos e 
obrigações decorrentes do artigo 267.º do 
Tratado.

não podem tomar decisões contrárias a 
uma tal constatação da existência de uma 
infração. Esta obrigação não prejudica os 
direitos e obrigações decorrentes do artigo 
267.º do Tratado, os direitos em matéria de 
ação efetiva, processo equitativo e defesa 
no âmbito dos artigos 47.º e 48.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e o direito a um processo 
equitativo em conformidade com o artigo
6.º da Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais. Assim, as 
decisões das autoridades nacionais da 
concorrência e dos tribunais de defesa da 
concorrência devem ser vinculativas, 
desde que não tenham sido cometidos 
erros manifestos durante a investigação e 
desde que os direitos de defesa tenham 
sido respeitados.

Or. en

Justificação

De acordo com o Estado de direito, o efeito vinculativo não será aplicado nos casos em que
ocorreram erros manifestos durante a investigação dos factos ou os direitos do demandado 
não foram devidamente respeitados durante o processo perante a autoridade nacional da 
concorrência ou o tribunal de defesa da concorrência.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a qualificação de um tal 
comportamento como uma infração ao 
direito da concorrência da União ou 
nacional;

ii) factos que qualificam um tal 
comportamento como uma infração ao 
direito da concorrência da União ou 
nacional;

Or. en
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prazo de prescrição para intentar uma 
ação de indemnização é, pelo menos, de 
cinco anos.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prazo de prescrição para intentar uma 
ação de indemnização é, pelo menos, de 
três anos.

Or. en

Justificação

Um prazo de prescrição de três anos é suficiente. Em primeiro lugar, os demandantes vão 
querer reivindicar as suas indemnizações o mais rapidamente possível após uma decisão 
juridicamente vinculativa de uma autoridade da concorrência e, em segundo lugar, três anos 
constitui tempo suficiente para os demandantes se prepararem para processo.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prazo de prescrição é suspenso se 
uma autoridade da concorrência tomar uma 
medida no âmbito de uma investigação ou 
de um processo relativo a uma infração 
com a qual a ação de indemnização está 
relacionada. A suspensão deve terminar, no 
mínimo, um ano depois de a decisão de 
infração se ter tornado definitiva ou o 
processo ter sido de outro modo encerrado.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prazo de prescrição é suspenso se 
uma autoridade da concorrência tomar uma 
medida no âmbito de uma investigação ou 
de um processo relativo a uma infração 
com a qual a ação de indemnização está 
relacionada. A suspensão deve terminar 
seis meses após o dia em que a decisão de 
infração se tenha tornado definitiva ou o 
processo tenha sido de outro modo 
encerrado.

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Não obstante os n.os 1 a 5 do presente 
artigo, as ações de indemnização devem 
ser iniciadas no prazo de 10 anos após os 
acontecimentos que deram origem às 
ações.

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma empresa à qual foi concedida
imunidade em matéria de coimas por uma 
autoridade da concorrência no âmbito de 
um programa de clemência só é 
responsável perante as partes lesadas, que 
não os seus adquirentes ou fornecedores 
diretos ou indiretos, quando essas partes 
lesadas demonstrarem que não podem 
obter uma reparação integral das outras 
empresas envolvidas na mesma infração 
ao direito da concorrência.

Suprimido

Or. en

Justificação

As vítimas e os coinfratores são afetados negativamente pelo privilégio concedido ao 
requerente de imunidade pelo regime proposto e, assim, devem ser-lhes concedidos direitos 
de participação, o que poderia incluir o acesso a registos e/ou o direito de contestar a 
decisão de imunidade. Contudo, tal participação parece inviável: a identidade das vítimas é, 
muitas vezes, desconhecida e o seu número pode ser muito elevado. Não obstante, o 
requerente de imunidade deve ser privilegiado em relação aos coinfratores.
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o demandado numa ação de 
indemnização pode invocar como meio de 
defesa contra um pedido de indemnização 
o facto de o demandante ter repercutido 
total ou parcialmente os sobrecustos 
resultantes dessa infração. O ónus da prova 
de que os custos adicionais foram 
repercutidos cabe ao demandado.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o demandado numa ação de 
indemnização pode invocar como meio de 
defesa contra um pedido de indemnização 
o facto de o demandante ter repercutido 
total ou parcialmente os sobrecustos 
resultantes dessa infração, sempre que a 
repercussão tenha sido causada pela 
infração e não tenha sido compensada 
pelos lucros cessantes do demandante. O 
ónus da prova de que os custos adicionais 
foram repercutidos cabe ao demandado.

Or. en

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o tribunal nacional tem 
competência para calcular a parte dos 
custos adicionais que foi repercutida.

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que os custos adicionais 
tenham sido repercutidos em pessoas 

Suprimido
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situadas no nível seguinte da cadeia de 
abastecimento e que estão na 
impossibilidade jurídica de pedir uma 
reparação pelos seus danos, o demandado 
não deve poder invocar a defesa referida 
no número anterior.

Or. en

Justificação

É difícil avaliar qual seria a definição de uma «impossibilidade jurídica», já que este termo é 
demasiado vago no contexto de repercussão. Além disso, os obstáculos jurídicos que 
tornariam «juridicamente impossível» que os clientes indiretos pedissem uma indemnização 
pelos danos sofridos seria uma violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu 
(cf. Courage e Crehan; Manfredi) e, em consequência, nunca deveria acontecer. A redação 
proposta pode conduzir à concessão de uma reparação a demandantes que não sofreram 
qualquer dano e/ou a uma reparação excessiva.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na situação referida no n.º 1 do presente 
artigo, deve considerar-se que o 
adquirente indireto provou que os custos 
adicionais foram nele repercutidos, se 
tiver demonstrado que:

Na situação referida no n.º 1, para provar a 
existência de repercussão, o adquirente 
indireto deve, no mínimo, demonstrar 
todas as alíneas seguintes:

Or. en

Justificação

Os elementos de prova que um adquirente indireto precisa de apresentar para provar uma 
repercussão são insuficientes. As condições mínimas de a) a existência de uma infração, b) 
um sobrecusto derivado da infração para o adquirente direto e c) de que bens ou serviços 
objeto ou derivados da infração foram adquiridos são elementos de prova insuficientes para 
provar uma repercussão para o adquirente indireto.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) ele adquiriu os bens ou serviços objeto 
da infração, ou adquiriu bens ou serviços 
derivados ou que incluem os bens ou 
serviços objeto da infração.

c) ele adquiriu os bens ou serviços objeto 
da infração, ou adquiriu bens ou serviços 
derivados ou que incluem os bens ou 
serviços objeto da infração; e

Or. en

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) ele adquiriu esses bens ou serviços 
do adquirente direto ou de outro 
adquirente indireto que está diretamente 
ligado ao demandado através da cadeia de 
abastecimento.

Or. en

Justificação

Os elementos de prova que um adquirente indireto precisa de apresentar para provar uma 
repercussão são insuficientes. As condições mínimas de a) a existência de uma infração, b) 
um sobrecusto derivado da infração para o adquirente direto e c) de que bens ou serviços 
objeto ou derivados da infração foram adquiridos são elementos de prova insuficientes para 
provar uma repercussão para o adquirente indireto.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no caso de uma infração de um 
cartel, se deve presumir que a infração 
causou danos. A empresa infratora deve 
poder elidir essa presunção.

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar para que os tribunais 
nacionais tenham competência para
determinar a existência e estimar o 
montante de danos tendo em conta a 
apresentação de elementos de prova pelas 
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partes.

Or. en

Justificação

Uma presunção ilidível de que «no caso de uma infração de um cartel» foram causados 
danos é uma generalização da realidade que não é totalmente correta. Não existem elementos 
de prova económicos de que todos os cartéis causam danos. Além disso, a Comissão 
Europeia aplica coimas a acordos anticoncorrenciais muito divergentes: verdadeiros cartéis 
de preços e formas mais vagas de contacto entre concorrentes (informação partilhada sobre 
outros parâmetros além do preço). Nem todos estes tipos têm necessariamente um impacto 
económico. Além disso, não são disponibilizadas orientações sobre como um demandado 
pode ilidir esta presunção.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o ónus e o nível da prova e o 
estabelecimento dos factos exigidos para a 
quantificação dos danos não tornam o 
exercício do direito da parte lesada à 
indemnização praticamente impossível ou 
excessivamente difícil. Os 
Estados-Membros devem providenciar 
para que o tribunal tenha competência 
para calcular o montante dos danos.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o ónus e o nível da prova e o 
estabelecimento dos factos exigidos para a 
quantificação dos danos não tornam o 
exercício do direito da parte lesada à 
indemnização praticamente impossível ou 
excessivamente difícil.

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades da 
concorrência que fazem parte da rede de 
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autoridades públicas que aplicam as 
regras de concorrência da União podem 
suspender a instância quando as partes 
no processo participam num processo de 
resolução amigável de litígios no que se 
refere à ação de indemnização. A 
compensação paga, ou a ser paga, às 
vítimas em conformidade com tais 
processos será considerada um fator 
atenuante ao determinar ao montante da 
coima.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma solução rápida e eficiente em termos de custos, é incluído um 
mecanismo de compensação voluntária no procedimento das autoridades da concorrência. 
Após a comunicação de objeções (antes de uma decisão relativa à coima da infração), a 
autoridade da concorrência pode definir um prazo durante o qual os infratores podem 
procurar voluntariamente uma resolução com as suas vítimas. Se a autoridade da 
concorrência considerar que a compensação paga é correta e legal, deve, subsequentemente, 
tê-la em conta ao definir a coima.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sequência de uma resolução 
amigável, o pedido de indemnização da 
parte lesada envolvida na resolução 
amigável é reduzido da parte nos danos que 
lhe foram causados pelo coinfrator 
envolvido na resolução amigável. Os 
coinfratores não envolvidos na resolução 
amigável não podem exigir regresso do 
coinfrator envolvido na resolução amigável 
no que respeita ao pedido de indemnização 
remanescente. Só quando os coinfratores 
não envolvidos na resolução amigável não 
puderem pagar a indemnização 
correspondente ao pedido de 
indemnização remanescente é que o 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sequência de uma resolução 
amigável, o pedido de indemnização da 
parte lesada envolvida na resolução 
amigável é reduzido da parte nos danos que 
lhe foram causados pelo coinfrator 
envolvido na resolução amigável. Os 
coinfratores não envolvidos na resolução 
amigável não podem exigir regresso do 
coinfrator envolvido na resolução amigável 
no que respeita ao pedido de indemnização 
remanescente.
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coinfrator envolvido na resolução 
amigável pode ser obrigado a pagar uma 
indemnização à parte lesada envolvida na 
resolução amigável.

Or. en

Justificação

Deve ser suprimida a possibilidade de que, se os coinfratores não envolvidos não 
conseguirem pagar os danos correspondentes ao pedido de indemnização remanescente, o 
coinfrator envolvido possa, apesar de anteriormente ter chegado a uma resolução amigável, 
ser obrigado a pagar uma indemnização à parte lesada, já que esta possibilidade irá 
constituir um desincentivo às resoluções amigáveis, algo que vai contra o objetivo inicial da 
Comissão Europeia. Esta situação não confere qualquer segurança às partes dispostas a 
chegar a uma resolução amigável se, ainda assim, houver a possibilidade de serem 
responsabilizadas (também) pela parte dos seus coinfratores, impedindo-as de chegar a uma 
resolução amigável.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes

A iniciativa da Comissão dá seguimento aos trabalhos preparatórios, tais como o Livro Verde 
de 2005, o Livro Branco de 2008 e o projeto de documento de orientação de 2011 sobre a 
quantificação dos danos. De acordo com estes e outros estudos, muitos dos que sofrem de 
preços demasiado altos devido a acordos anticoncorrenciais não recebem reparações. Nos 
últimos anos, registou-se um aumento das ações privadas. O atual quadro deve ser alterado 
para permitir a) uma abordagem mais abrangente aos danos e b) uma melhor interação entre a 
aplicação pública e privada. Através destas medidas, a aplicação geral é melhorada, por um 
lado, e é providenciada uma reparação efetiva das vítimas de infrações das regras de 
concorrência, por outro.

A proposta de diretiva visa harmonizar as regras existentes dos Estados-Membros relativas a 
ações de indemnização em tribunais nacionais. De acordo com a proposta, é mantido o papel 
essencial desempenhado pela Comissão e as ANC na deteção e investigação de infrações da 
concorrência e na aplicação de coimas a empresas – os litígios privados não assumirão as 
tarefas de dissuasão e punição. O programa de clemência, uma ferramenta fundamental para a 
deteção, também deve ser protegido.

2. Procedimento no Parlamento Europeu

A Comissão ECON foi nomeada comissão competente quanto ao fundo para negociar a 
proposta. A Comissão IMCO decidiu apresentar um parecer, enquanto a Comissão JURI será 
associada num procedimento de cooperação reforçada.

3. Projeto de relatório

O relator apoia os objetivos gerais da proposta de diretiva, nomeadamente a) otimizar a 
interação entre a aplicação pública e privada do direito da concorrência e b) assegurar que as 
vítimas de infrações às regras de concorrência da UE possam obter uma reparação integral 
pelos danos sofridos. De facto, o relator considera que a aplicação pública das regras da 
concorrência é um elemento fundamental da economia social de mercado, já que os acordos 
anticoncorrenciais tornam um dos seus pilares essenciais (a concorrência leal) impossível. Por 
conseguinte, são necessárias disposições para que não sejam celebrados acordos 
anticoncorrenciais. O relator considera que este é, em primeiro lugar, um dever público. Se, 
no entanto, a elaboração de tais acordos não puder ser evitada, devem ser encontrados meios 
eficazes de punição e uma reparação dos danos rápida e eficaz. Tendo em conta o direito à 
reparação1, deve ser possível pedir efetivamente uma reparação por danos no âmbito do 
direito processual civil junto dos tribunais nacionais. Contudo, o relator considera que as 
ferramentas de aplicação pública devem desempenhar um papel importante na aplicação e, 
portanto, sugere também que se inclua uma reparação rápida e eficiente em termos de custos 
nos procedimentos. Deste modo, os incentivos para indemnizar as vítimas devem ser 
reforçados rapidamente. 
                                               
1 Ver Processo C-453/99, Courage e Crehan, Coletânea 2001, p. I-6297; Processos apensos C-295/04 a 
C-298/04, Manfredi, Coletânea 2006, p. I-6619.
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O relator considera que, para atingir os objetivos expressos, é necessário prestar especial 
atenção à estrutura sensata dos programas de clemência da Comissão e das autoridades 
nacionais da concorrência. De facto, os programas de clemência são uma das matérias 
principais abordadas pela diretiva. Se não há pedidos de clemência, há pouca deteção de 
comportamento anticoncorrencial. Se não há deteção de comportamento anticoncorrencial, 
não há vítimas a indemnizar. 

A recomendação da Comissão sobre mecanismos de ação coletiva dirigida aos 
Estados-Membros é acolhida com agrado pelo relator. O relator concorda com a decisão da 
Comissão em consequência da consulta pública sobre uma abordagem europeia coerente 
sobre a ação coletiva realizada em 2011 para optar por uma abordagem horizontal nesta 
matéria, em vez de incluir disposições sobre ações coletivas em casos relacionados com a 
concorrência na atual proposta.

Tendo em conta estas considerações, o relator saúda a proposta equilibrada e sugere reforçar 
alguns elementos da proposta de diretiva com as seguintes alterações principais.

3.1. Divulgação de elementos de prova 

Existe um parecer unânime de académicos de que os programas de clemência são a 
ferramenta mais eficiente para detetar cartéis e acordos anticoncorrenciais. Os elementos de 
prova provenientes de requerentes de clemência devem ser protegidos para manter os 
incentivos ao programa, já que a Comissão e as autoridades da concorrência dependem cada 
vez mais da informação fornecida.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Europeu1, a proteção per se de 
documentos seria, no entanto, incompatível com o direito primário, uma vez que seria uma 
violação do princípio da efetividade relativamente ao direito à reparação. A introdução de tal 
proteção per se criaria um nível demasiado abrangente de proteção que, possivelmente, não 
seria respeitado e, em consequência, daria lugar a incerteza jurídica. Contudo, em qualquer 
caso, devem manter-se os incentivos aos programas de clemência. O relator sugere uma 
proteção em princípio de documentos apresentados por requerentes de clemência, que pode 
ser anulada por juízes nacionais em determinadas condições. Desta forma, o relator deseja 
evitar uma argumentação a favor da divulgação de todos os documentos não referidos no n.º 1 
e n.º 2 do artigo 6.º, que são de grande importância para o requerente de clemência.

Além disso, devem ser adicionadas orientações no que diz respeito a pedidos de divulgação de 
elementos de prova recebidos de fora da UE. O relator considera que a declaração de 
clemência, ou qualquer outro documento que contenha elementos de prova incriminatórios, 
apresentada por um requerente de clemência não deve ser usada como substituto para ações 
(coletivas) fora da jurisdição da UE.

3.2. Efeito das decisões nacionais

O relator apoia plenamente o efeito probatório das autoridades nacionais da concorrência ou 
dos tribunais de defesa da concorrência nas ações de indemnização subsequentes. De acordo 

                                               
1 Processo C-536/11, Donau Chemie, 2013, n.º 31; Processo C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, 
Coletânea 2011, p. I-5161.
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com o Estado de direito, o relator sugere adicionar uma cláusula que contrarie o efeito 
vinculativo nos casos em que os direitos processuais fundamentais das partes envolvidas não 
foram respeitados.

3.3. Prazos de prescrição

O relator entende que um prazo de prescrição de três anos é um prazo pertinente, uma vez que 
permite dar às vítimas de infrações ao direito da concorrência uma oportunidade razoável de 
intentar uma ação de indemnização e assegurar ao mesmo tempo um nível adequado de 
segurança jurídica a todas as partes envolvidas. Em vários Estados-Membros o prazo de 
prescrição de três anos provou ser suficiente. Novas alterações foram inseridas para melhor 
reforçar a segurança jurídica para as partes interessadas.

3.4. Responsabilidade solidária

A proposta de diretiva apresenta o conceito de oferecer privilégios ao requerente de clemência 
de êxito no que diz respeito à responsabilidade civil de modo a manter a atratividade dos 
programas de clemência. O relator sugere que a empresa à qual foi concedida imunidade ou 
uma redução em matéria de coimas deve, no final, ser apenas responsável pelos seus 
adquirentes ou fornecedores diretos ou indiretos. Esta alteração deve-se a preocupações 
relacionadas com a exequibilidade processual do regime proposto de responsabilidade 
solidária. Como as estatísticas mostram, os pedidos de clemência voltaram a aumentar, pelo 
que não são necessários novos incentivos para os programas de clemência.

3.5. Repercussão dos sobrecustos

O demandado numa ação de indemnização pode invocar o facto de o demandante ter 
repercutido total ou parcialmente os sobrecustos resultantes da infração dos adquirentes como 
meio de defesa contra um pedido de indemnização. O relator sugere que os tribunais nacionais 
tenham competência para estimar a parte dos sobrecustos repercutida. No entanto, a 
impossibilidade jurídica de as pessoas situadas no nível seguinte da cadeia de abastecimento 
apresentarem um pedido de indemnização por danos não deve constituir razão para não 
poderem invocar a repercussão dos sobrecustos. Em primeiro lugar, devido à jurisprudência1

existente, tais obstáculos jurídicos não devem ocorrer ou podem ser contestados. Em segundo 
lugar, a redação vaga pode conduzir à concessão de uma reparação a demandantes que não 
sofreram qualquer dano e/ou a uma reparação excessiva. Por último, o relator propõe reforçar 
os elementos de prova que um adquirente indireto precisa de apresentar para provar uma 
repercussão por forma a evitar uma reparação incorreta.

3.6. Presunção de dano

A proposta de diretiva introduz uma presunção ilidível de danos no que respeita à existência 
de danos resultantes de um cartel. Uma presunção ilidível de danos é, contudo, uma 
generalização da realidade que não é totalmente correta. A Comissão Europeia aplica coimas 
a acordos anticoncorrenciais muito divergentes: verdadeiros cartéis de preços, bem como 
formas mais vagas de contacto entre concorrentes e semelhantes, que não tiveram um impacto 

                                               
1 Ver Processo C-453/99, Courage e Crehan, Coletânea 2001, p. I-6297; Processos apensos C-295/04 a 
C-298/04, Manfredi, Coletânea 2006, p. I-6619; Processo C-360/09.
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económico (ex.: T-Mobile Netherlands BV e Outros). O relator considera que os tribunais 
devem ter competência para determinar a existência de danos.

3.7. Resolução amigável de litígios

O relator acolhe com agrado os incentivos previstos na proposta de diretiva para que as partes 
resolvam amigavelmente os seus litígios. Para manter estes incentivos, propõe não incluir a 
cláusula em que, no caso de os coinfratores não envolvidos serem incapazes de pagar, o 
coinfrator envolvido pode ser obrigado a pagar uma indemnização à parte lesada, mesmo após 
ter chegado anteriormente a uma resolução amigável. 

3.8. Esquema de compensação voluntária

Um dos principais objetivos da proposta de diretiva é permitir às vítimas de infrações ao 
direito da concorrência obterem uma reparação integral pelos danos sofridos. Para assegurar 
uma solução rápida e eficiente em termos de custos, o relator inclui – como já pedido pelos 
deputados ao Parlamento Europeu – um mecanismo de compensação voluntária no 
procedimento das autoridades da concorrência. Após a comunicação de objeções (e, portanto, 
antes de uma decisão relativa à coima da infração ao direito da concorrência), a autoridade da 
concorrência pode definir um período durante o qual os infratores podem tentar chegar 
voluntariamente a uma resolução com as suas vítimas. Se a autoridade da concorrência 
considerar que a reparação paga é correta e legal, a mesma deve, subsequentemente, tê-la em 
conta ao definir a coima. Esta solução parece proporcionar o meio mais rápido e eficiente em 
termos de custos para permitir que as vítimas de infrações ao direito da concorrência sejam 
compensadas, fornecendo à autoridade da concorrência flexibilidade relativamente à 
avaliação da compensação paga às vítimas.


