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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului 
național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al 
Uniunii Europene
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0404),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 103 și 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0170/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Existența unor mijloace eficace prin 
care consumatorii și întreprinderile să 
poată obține despăgubiri va împiedica 
întreprinderile să încalce normele Uniunii 
în materie de concurență și va garanta 
respectarea într-o mai mare măsură a 
acestora. În consecință, pentru a crește 
gradul de respectare generală a normelor 
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în materie de concurență în Uniune, ar 
trebui să se încurajeze despăgubirea 
eficientă din punct de vedere al costurilor, 
promptă și eficace a victimelor 
încălcărilor respectivelor norme. În acest 
scop, despăgubirea victimelor în urma 
unui proces de soluționare a consensuală 
a litigiilor ar trebui să reprezinte pentru 
autoritățile competente un factor de 
atenuare în stabilirea amenzilor. 
Încurajarea despăgubirii consensuale a 
victimelor nu ar trebui să aducă atingere 
necesității de armonizare a normelor care 
se aplică în statele membre acțiunilor în 
despăgubire pentru încălcări ale 
legislației naționale sau a Uniunii în 
materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În conformitate cu recentele rezoluții 
ale Parlamentului European referitoare 
la rapoartele anuale ale Comisiei în 
materie de concurență, amenzile adoptate 
de Comisie, inclusiv cele aplicate 
întreprinderilor care beneficiază de 
derogări conform politicii de clemență, ar 
trebui să țină seama de orice despăgubiri 
plătite deja victimelor, iar părțile ar trebui 
încurajate să recurgă la metode de 
soluționare amiabilă înainte de luarea 
unei decizii finale privind amenda.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice –
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 101 
și 102 din tratat.

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii. Acest 
drept este recunoscut pentru toate 
persoanele fizice sau juridice – fie ele 
consumatori, întreprinderi sau autorități 
publice – indiferent de existența sau lipsa 
unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 101 
și 102 din tratat.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Acțiunile în despăgubire pentru 
încălcări ale legislației UE în materie de 
concurență necesită de regulă o analiză 
factuală și economică complexă. Adeseori 
probele necesare pentru susținerea unei 
cereri de despăgubiri sunt deținute exclusiv 
de către partea adversă sau de terți și nu 
sunt suficient de cunoscute sau accesibile 
reclamantului. În astfel de circumstanțe, 
cerințe juridice stricte ca reclamanții să 
prezinte în detaliu toate faptele cauzei la 
începutul unei acțiuni și să aducă mijloace 
de probă specificate cu precizie în 
susținerea cererii acestora ar putea 
împiedica în mod nejustificat exercitarea 
dreptului la despăgubiri garantat de tratat.

(12) Acțiunile în despăgubire pentru 
încălcări ale legislației UE în materie de 
concurență necesită de regulă o analiză 
factuală și economică complexă. Adeseori 
probele necesare pentru susținerea unei 
cereri de despăgubiri sunt deținute exclusiv 
de către partea adversă sau de terți și nu 
sunt suficient de cunoscute sau accesibile 
reclamantului. În astfel de circumstanțe, 
cerințe juridice stricte ca reclamanții să 
prezinte în detaliu toate faptele cauzei la 
începutul unei acțiuni și să aducă mijloace 
de probă specificate cu precizie în 
susținerea cererii acestora ar putea 
împiedica în mod nejustificat exercitarea 
dreptului la despăgubiri garantat de tratat. 
Cu toate acestea, la evaluarea 
admisibilității unei cereri, instanțele 
naționale ar trebui să țină seama de orice 
abuz de drepturi referitor la divulgarea 
probelor, precum și de informațiile 
obținute în virtutea acestor drepturi.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mijloacele de probă sunt un element 
important în introducerea acțiunilor în 
despăgubire în caz de încălcare a legislației 
naționale sau a Uniunii în materie de 
concurență. Cu toate acestea, întrucât 
litigiile antitrust se caracterizează printr-o 
asimetrie informațională, este necesar să se 
asigure faptul că părților prejudiciate li se 
acordă dreptul de a obține divulgarea 
probelor relevante pentru cererea acestora, 
fără a fi necesar să specifice mijloace de 

(13) Mijloacele de probă sunt un element 
important în introducerea acțiunilor în 
despăgubire în caz de încălcare a legislației 
naționale sau a Uniunii în materie de 
concurență. Cu toate acestea, întrucât 
litigiile antitrust se caracterizează printr-o 
asimetrie informațională, este necesar să se 
asigure faptul că părților prejudiciate li se 
acordă dreptul de a obține divulgarea 
probelor relevante pentru cererea acestora. 
Pentru a asigura egalitatea de forțe, 
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probă individuale. Pentru a asigura 
egalitatea de forțe, modalitățile respective 
ar trebui să se afle, de asemenea, la 
dispoziția pârâților în acțiunile în 
despăgubire, astfel încât aceștia să poate 
solicita divulgarea probelor de către părțile 
prejudiciate. Instanțele naționale pot 
dispune, de asemenea, divulgarea probelor 
de către terți. În cazul în care o instanță 
națională dorește să dispună prezentarea de 
informații de către Comisie, sunt aplicabile 
principiul cooperării sincere între Uniunea 
Europeană și statele membre [articolul 4 
alineatul (3) din TUE] și articolul 15 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 în ceea ce privește cererile de 
informații.

modalitățile respective ar trebui să se afle, 
de asemenea, la dispoziția pârâților în 
acțiunile în despăgubire, astfel încât aceștia 
să poate solicita divulgarea probelor de 
către părțile prejudiciate. Instanțele 
naționale pot dispune, de asemenea, 
divulgarea probelor de către terți. În cazul 
în care o instanță națională dorește să 
dispună prezentarea de informații de către 
Comisie, sunt aplicabile principiul 
cooperării sincere între Uniunea Europeană 
și statele membre [articolul 4 alineatul (3) 
din TUE] și articolul 15 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în ceea ce 
privește cererile de informații. Cu toate 
acestea, la evaluarea admisibilității unei 
cereri, instanțele naționale ar trebui să 
țină seama de orice abuz de drepturi 
referitor la divulgarea probelor, precum și 
de informațiile obținute în virtutea acestor 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programele de clemență și procedurile 
de tranzacție sunt instrumente importante 
pentru asigurarea respectării legislației 
Uniunii în materie de concurență la nivel 
public, deoarece acestea contribuie la 
detectarea, cercetarea eficientă și 
sancționarea celor mai grave încălcări ale 
dreptului concurenței. Întreprinderile pot fi 
împiedicate să coopereze în acest context 
dacă divulgarea documentelor pe care ele 
însele le prezintă în acest scop le poate 
expune la tragerea la răspundere civilă în 
condiții mai dezavantajoase decât pentru 
coautorii încălcării care nu cooperează cu 
autoritățile de concurență. Pentru a asigura 

(19) Programele de clemență și procedurile 
de tranzacție sunt instrumente importante 
pentru asigurarea respectării legislației 
Uniunii în materie de concurență la nivel 
public, deoarece acestea contribuie la 
detectarea, cercetarea eficientă și 
sancționarea celor mai grave încălcări ale 
dreptului concurenței. Întreprinderile pot fi 
împiedicate să coopereze în acest context 
dacă divulgarea documentelor pe care ele 
însele le prezintă în acest scop le poate 
expune la tragerea la răspundere civilă în 
condiții mai dezavantajoase decât pentru 
coautorii încălcării care nu cooperează cu 
autoritățile de concurență. Pentru a asigura 
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disponibilitatea întreprinderilor de a 
prezenta declarații voluntare de 
recunoaștere a participării acestora la o 
încălcare a legislației naționale sau UE în 
materie de concurență către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 
clemență sau al unei proceduri de 
tranzacție, astfel de declarații ar trebui
exceptate de la divulgarea probelor.

disponibilitatea întreprinderilor de a 
prezenta declarații voluntare de 
recunoaștere a participării acestora la o 
încălcare a legislației naționale sau UE în 
materie de concurență către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 
clemență sau al unei proceduri de 
tranzacție, declarațiile care conțin dovezi 
auto-incriminatoare prezentate în scopul 
depunerii cererilor de clemență și 
dezvăluite de solicitantul de clemență ar 
trebui, în principiu, protejate de divulgarea 
probelor.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) De asemenea, o excepție de la 
divulgare ar trebui să se aplice oricărei 
măsuri de divulgare care ar interfera în 
mod nejustificat cu o investigație în curs 
desfășurată de o autoritate de concurență 
cu privire la o încălcare a legislației 
naționale sau UE în materie de 
concurență. Prin urmare, informațiile 
care au fost elaborate de către o autoritate 
de concurență în cursul procedurilor 
acesteia pentru aplicarea legislației 
naționale sau UE în materie de 
concurență (cum ar fi o comunicare a 
obiecțiunilor) sau de către o parte la 
procedurile respective (cum ar fi 
răspunsurile la cererile de informații din 
partea autorității de concurență) ar trebui 
să poată fi divulgate în cadrul acțiunilor 
în despăgubire numai după ce autoritatea 
de concurență a constatat săvârșirea unei 
încălcări a normelor naționale sau ale 
Uniunii în materie de concurență sau și-a 
încheiat procedurile pentru alte motive.

eliminat



PR\1002311RO.doc 11/51 PE516.968v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu excepția probelor menționate la 
considerentele (19) și (20), instanțele 
naționale ar trebui să poată, în contextul 
unei acțiuni în despăgubire, să dispună 
divulgarea probelor care există indiferent 
de procedurile unei autorități de 
concurență („informații preexistente”).

eliminat

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cu toate acestea, utilizarea menționată 
la considerentul anterior nu trebuie să 
diminueze în mod nejustificat asigurarea 
eficace a respectării legislației în materie 
de concurență de către autoritatea de 
concurență. Prin urmare, limitările 
privind divulgarea menționate la 
considerentele (19) și (20) ar trebui să se 
aplice în mod egal utilizării probelor care 
sunt obținute exclusiv prin accesul la 
dosarul unei autorități de concurență. De 
asemenea, probele obținute de la o 
autoritate de concurență în contextul 
exercitării drepturilor la apărare nu ar 
trebui să devină obiect de schimb. În 
consecință, posibilitatea de a utiliza 
probele care au fost obținute exclusiv prin 
accesul la dosarul unei autorități de 
concurență ar trebui să fie limitată la 

(23) Cu toate acestea, utilizarea menționată 
la considerentul anterior nu trebuie să 
diminueze în mod nejustificat asigurarea 
eficace a respectării legislației în materie 
de concurență de către autoritatea de 
concurență. De asemenea, probele obținute 
de la o autoritate de concurență în 
contextul exercitării drepturilor la apărare 
nu ar trebui să devină obiect de schimb. În 
consecință, posibilitatea de a utiliza 
probele care au fost obținute exclusiv prin 
accesul la dosarul unei autorități de 
concurență ar trebui să fie limitată la 
persoana fizică sau juridică care și-a 
exercitat drepturile la apărare și la 
succesorii legali ai acesteia, astfel cum se 
menționează în considerentul anterior. Cu 
toate acestea, o astfel de limitare nu 
împiedică o instanță națională să dispună 
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persoana fizică sau juridică care și-a 
exercitat drepturile la apărare și la 
succesorii legali ai acesteia, astfel cum se 
menționează în considerentul anterior. Cu 
toate acestea, o astfel de limitare nu 
împiedică o instanță națională să dispună 
divulgarea probelor respective în condițiile 
stipulate în prezenta directivă.

divulgarea probelor respective în condițiile 
stipulate în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Articolul 16 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede că, 
atunci când instanțele naționale se pronunță 
în privința unor acorduri, decizii sau 
practici în conformitate cu articolul 101 
sau articolul 102 din tratat, care fac deja 
obiectul unei decizii a Comisiei, acestea nu 
pot lua decizii contrare deciziei adoptate de 
Comisie. De asemenea, pentru a spori 
securitatea juridică, a evita incoerența în 
aplicarea dispozițiilor respective din tratat, 
a crește eficacitatea și eficiența procedurală 
a acțiunilor în despăgubire și a facilita 
funcționarea pieței interne pentru 
întreprinderi și consumatori, o decizie 
definitivă a unei autorități naționale de 
concurență sau a unei instanțe de control 
judiciar prin care se constată încălcarea
articolului 101 sau a articolului 102 din 
tratat nu ar trebui să poată fi repusă în
discuție în cadrul acțiunilor în despăgubire 
referitoare la aceeași încălcare, indiferent 
dacă acțiunea a fost introdusă sau nu în 
statul membru al autorității de concurență 
sau al instanței de control judiciar. Aceeași 
normă ar trebui să se aplice în cazul unei 
decizii prin care s-a constatat încălcarea 
unor dispoziții ale legislației naționale în 

(25) Articolul 16 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede că, 
atunci când instanțele naționale se pronunță 
în privința unor acorduri, decizii sau 
practici în conformitate cu articolul 101 
sau articolul 102 din tratat, care fac deja 
obiectul unei decizii a Comisiei, acestea nu 
pot lua decizii contrare deciziei adoptate de 
Comisie. De asemenea, pentru a spori 
securitatea juridică, a evita incoerența în 
aplicarea dispozițiilor respective din tratat, 
a crește eficacitatea și eficiența procedurală 
a acțiunilor în despăgubire și a facilita 
funcționarea pieței interne pentru 
întreprinderi și consumatori, o decizie 
definitivă a unei autorități naționale de 
concurență sau o constatare a unei instanțe
competente în domeniul concurenței sau
prin care se aprobă o constatare a unei 
încălcări a articolului 101 sau a articolului 
102 din tratat sau neîncălcarea acestora în 
cadrul acțiunilor în despăgubire referitoare 
la aceeași cauză, indiferent dacă acțiunea a 
fost introdusă sau nu în statul membru al 
autorității naționale de concurență sau al 
instanței competente în domeniul 
concurenței. Aceeași normă ar trebui să se 
aplice în cazul unei decizii prin care s-a 
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materie de concurență atunci când 
legislația națională și legislația UE în 
materie de concurență sunt aplicate 
simultan în același caz. Forța probantă a 
deciziilor autorităților naționale de 
concurență și ale instanțelor de control 
judiciar prin care se constată încălcarea 
normelor de concurență ar trebui să se 
aplice în ceea ce privește dispozitivul și 
motivarea deciziei. Aceasta nu aduce 
atingere drepturilor și obligațiilor 
instanțelor naționale în temeiul articolului 
267 din tratat.

constatat încălcarea unor dispoziții ale 
legislației naționale în materie de 
concurență atunci când legislația națională 
și legislația UE în materie de concurență 
sunt aplicate simultan în același caz. Forța 
probantă a deciziilor autorităților naționale 
de concurență și ale instanțelor competente 
în domeniul concurenței prin care se 
constată încălcarea normelor de concurență 
ar trebui să se aplice în ceea ce privește 
dispozitivul și motivarea deciziei. Aceasta 
nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 
instanțelor naționale în temeiul articolului 
267 din tratat, dreptului la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil și 
drepturilor pârâtului, conform articolelor 
47 și 48 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, și nici 
dreptului la un proces echitabil conform 
articolului 6 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. Prin urmare, 
hotărârile autorităților naționale de 
concurență și ale instanțelor competente 
în domeniul concurenței sunt opozabile, 
cu condiția să nu existe erori evidente în 
cadrul anchetelor și cu condiția ca 
drepturile pârâtului să fie respectate.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Normele naționale privind începerea, 
curgerea, suspendarea sau întreruperea 
termenelor de prescripție nu ar trebui să 
împiedice în mod nejustificat introducerea 
de acțiuni în despăgubire. Acest aspect este 
deosebit de important în special în cazul 
acțiunilor care se întemeiază pe decizia 
unei autorități de concurență sau a unei 

(26) Normele naționale privind începerea, 
curgerea, suspendarea sau întreruperea 
termenelor de prescripție nu ar trebui să 
împiedice în mod nejustificat introducerea 
de acțiuni în despăgubire. Acest aspect este 
deosebit de important în special în cazul 
acțiunilor care se întemeiază pe decizia 
unei autorități de concurență sau a unei 
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instanțe de control judiciar prin care se 
constată săvârșirea unei încălcări. În acest 
scop, părțile prejudiciate ar trebui să poată 
introduce în continuare o acțiune în 
despăgubire după desfășurarea procedurilor 
unei autorități de concurență în vederea 
aplicării legislației naționale sau a Uniunii 
în materie de concurență.

instanțe competente în domeniul 
concurenței prin care se constată 
săvârșirea unei încălcări. În acest scop, 
părțile prejudiciate ar trebui să poată 
introduce în continuare o acțiune în 
despăgubire după desfășurarea procedurilor 
unei autorități de concurență în vederea 
aplicării legislației naționale sau a Uniunii 
în materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Întreprinderile care cooperează cu 
autoritățile de concurență în cadrul unui 
program de clemență joacă un rol-cheie în 
detectarea încălcărilor prin înțelegeri 
secrete de tip cartel și în stoparea acestor 
încălcări, adeseori diminuând astfel 
prejudiciul care ar fi putut fi cauzat dacă 
încălcarea ar fi continuat. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă ca întreprinderile 
care au primit imunitate la amendă din 
partea unei autorități de concurență în 
cadrul unui program de clemență să fie 
protejate de expunerea nejustificată la 
acțiuni în despăgubire, având în vedere 
faptul că decizia autorității de concurență 
de constatare a încălcării poate rămâne 
definitivă pentru beneficiarul de imunitate 
înainte de a rămâne definitivă pentru alte 
întreprinderi care nu au primit imunitate. 
Prin urmare, este necesar ca beneficiarul
de imunitate să fie degrevat în principiu de 
răspunderea solidară pentru întreg 
prejudiciul, iar contribuția acestuia să nu 
depășească valoarea prejudiciului pe care 
l-a cauzat cumpărătorilor proprii direcți sau 
indirecți sau, în cazul unui cartel în 
domeniul achizițiilor, furnizorilor proprii 

(28) Întreprinderile care cooperează cu 
autoritățile de concurență în cadrul unui 
program de clemență joacă un rol-cheie în 
detectarea acordurilor, deciziilor și 
practicilor anticoncurențiale și în stoparea 
acestor încălcări, adeseori diminuând astfel 
prejudiciul care ar fi putut fi cauzat dacă 
încălcarea ar fi continuat. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă ca întreprinderile 
care au primit imunitate la amendă din 
partea unei autorități de concurență în 
cadrul unui program de clemență să fie 
protejate de expunerea nejustificată la 
acțiuni în despăgubire, având în vedere 
faptul că decizia autorității de concurență 
de constatare a încălcării poate rămâne 
definitivă pentru beneficiarul de imunitate 
înainte de a rămâne definitivă pentru alte 
întreprinderi care nu au primit imunitate. 
Prin urmare, contribuția beneficiarului de 
imunitate nu trebuie să depășească 
valoarea prejudiciului pe care l-a cauzat 
cumpărătorilor proprii direcți sau indirecți 
sau, în cazul unui cartel în domeniul 
achizițiilor, furnizorilor proprii direcți sau 
indirecți. În cazul în care un cartel a cauzat 
prejudicii numai altor părți decât
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direcți sau indirecți. În cazul în care un 
cartel a cauzat prejudicii numai altor părți 
decât cumpărătorii/furnizorii 
întreprinderilor autoare ale încălcării, 
contribuția beneficiarului de imunitate nu 
ar trebui să depășească răspunderea sa 
relativă pentru prejudiciul provocat de 
cartel. Cota respectivă ar trebui stabilită în 
conformitate cu aceleași norme utilizate 
pentru stabilirea contribuțiilor între 
întreprinderile autoare ale încălcării 
[considerentul (27) de mai sus]. 
Beneficiarul de imunitate ar trebui să 
rămână pe deplin răspunzător față de 
celelalte părți prejudiciate, în afară de 
cumpărătorii sau furnizorii proprii direcți 
sau indirecți, numai în cazul în care 
aceștia nu pot obține despăgubiri totale 
din partea celorlalte întreprinderi autoare 
ale încălcării.

cumpărătorii/furnizorii întreprinderilor 
autoare ale încălcării, contribuția 
beneficiarului de imunitate nu ar trebui să 
depășească răspunderea sa relativă pentru 
prejudiciul provocat de cartel. Cota 
respectivă ar trebui stabilită în conformitate 
cu aceleași norme utilizate pentru stabilirea 
contribuțiilor între întreprinderile autoare 
ale încălcării [considerentul (27) de mai 
sus].

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Cu toate acestea, în cazul în care 
supraprețul a fost transferat unor 
persoane care nu au capacitatea legală de 
a solicita despăgubiri, nu se cuvine a 
permite întreprinderii autoare a încălcării 
să invoce transferul în apărarea sa, 
întrucât o astfel de apărare ar elibera-o în 
mod nejustificat de răspunderea pentru 
prejudiciul pe care l-a cauzat. Prin 
urmare, instanța sesizată cu privire la 
acțiunea în despăgubire ar trebui să 
evalueze, atunci când transferul este 
invocat în apărare într-o cauză specifică, 
dacă persoanele asupra cărora se 
presupune a fi fost transferat supraprețul 
au capacitate legală pentru a solicita 

eliminat
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despăgubiri. În timp ce cumpărătorii 
indirecți au dreptul de a solicita 
despăgubiri, normele naționale privind 
cauzalitatea (inclusiv normele privind 
predictibilitatea și îndepărtarea), aplicate 
în conformitate cu principiile dreptului 
Uniunii, pot însemna că anumite 
persoane (de exemplu, la un nivel al 
lanțului de aprovizionare îndepărtat de 
nivelul la care s-a produs încălcarea) se 
află în imposibilitatea legală de a solicita 
despăgubiri într-un caz anume. Numai 
după ce instanța constată că persoana 
asupra căreia se presupune că a fost 
transferat supraprețul are capacitatea 
legală de a solicita despăgubiri, aceasta va 
trece la examinarea fondului apărării 
întemeiate pe transfer.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Consumatorii sau întreprinderile 
asupra cărora s-a transferat pierderea 
efectivă au suferit un prejudiciu care a fost 
cauzat de o încălcare a legislației naționale 
sau a Uniunii în materie de concurență.
Deși un astfel de prejudiciu ar trebui 
compensat de către întreprinderea autoare a 
încălcării, dovedirea dimensiunii 
prejudiciului poate fi deosebit de dificilă 
pentru consumatorii sau întreprinderile 
care nu au efectuat ei înșiși nicio achiziție 
de la întreprinderea autoare a încălcării.
Prin urmare, este necesar să se prevadă 
ca, în cazul în care existența unei cereri 
de despăgubiri sau suma care trebuie 
acordată cu titlu de despăgubiri depinde 
de existența și măsura în care un eventual
suprapreț plătit de cumpărătorul direct al

(31) Consumatorii sau întreprinderile 
asupra cărora s-a transferat pierderea 
efectivă au suferit un prejudiciu care a fost 
cauzat de o încălcare a legislației naționale 
sau a Uniunii în materie de concurență.
Deși un astfel de prejudiciu ar trebui 
compensat de către întreprinderea autoare a 
încălcării, dovedirea dimensiunii 
prejudiciului poate fi deosebit de dificilă 
pentru consumatorii sau întreprinderile 
care nu au efectuat ei înșiși nicio achiziție 
de la întreprinderea autoare a încălcării.
Pentru a dovedi existența transferului, 
cumpărătorul indirect trebuie să 
demonstreze cel puțin că pârâtul a 
săvârșit o încălcare a legislației în materie 
de concurență, că încălcarea a avut ca 
rezultat un suprapreț pentru cumpărătorul 
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întreprinderii autoare a încălcării a fost 
transferat cumpărătorului indirect, se 
consideră că acesta din urmă a dovedit că 
un suprapreț plătit de cumpărătorul direct 
a fost transferat la nivelul său în cazul în 
care acesta poate face proba prima facie 
că a avut loc un astfel de transfer. Prin 
urmare, este necesar să se definească 
condițiile în care se consideră că un 
cumpărător indirect a probat acest lucru 
prima facie. În ceea ce privește 
cuantificarea transferului, instanța 
națională ar trebui să fie competentă să 
estimeze cota din suprapreț care a fost 
transferată la nivelul cumpărătorilor 
indirecți în litigiul aflat pe rolul său.
Întreprinderea autoare a încălcării ar 
trebui să aibă dreptul de a aduce probe în 
sensul că pierderea efectivă nu a fost 
transferată sau nu a fost transferată 
integral.

direct al pârâtului, că cumpărătorul 
indirect a achiziționat bunurile sau 
serviciile care au făcut obiectul încălcării
sau a achiziționat bunuri sau servicii 
rezultând din bunurile sau serviciile care 
au făcut obiectul încălcării sau conținând 
astfel de bunuri sau servicii și că 
cumpărătorul indirect a achiziționat 
respectivele bunuri sau servicii de la 
cumpărătorul direct sau de la alt 
cumpărător indirect, care are legătură 
directă cu pârâtul prin intermediul 
lanțului de aprovizionare. În ceea ce 
privește cuantificarea transferului, instanța 
națională ar trebui să fie competentă să 
estimeze cota din suprapreț care a fost 
transferată la nivelul cumpărătorilor 
indirecți în litigiul aflat pe rolul său.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a remedia asimetria 
informațională și o parte dintre 
dificultățile aferente cuantificării 
prejudiciului cauzat de încălcarea normelor 
antitrust, precum și pentru a asigura 
eficacitatea cererilor de despăgubiri, este 
necesară instituirea prezumției că, în 
cazul unei încălcări printr-o înțelegere de 
tip cartel, încălcarea a cauzat un 
prejudiciu, în special printr-un efect 
asupra prețului. În funcție de faptele 
cauzei, aceasta înseamnă că înțelegerea 
de tip cartel a condus la o creștere a 
prețului sau a prevenit scăderea prețurilor 
care ar fi survenit în absența încălcării. 

(35) Pentru a remedia o parte dintre 
dificultățile aferente cuantificării 
prejudiciului cauzat de încălcarea normelor 
antitrust, instanțele naționale ar trebui să 
aibă competența de a stabili existența și de 
a estima valoarea prejudiciului ținând 
seama de dovezile prezentate de către 
părți.
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Întreprinderea autoare a încălcării ar 
trebui să aibă dreptul de a răsturna o 
astfel de prezumție. Este necesar ca 
această prezumție juris tantum să fie 
limitată la înțelegerile de tip cartel, dată 
fiind natura secretă a cartelului, care 
sporește asimetria informațională și 
îngreunează obținerea probelor necesare 
părții prejudiciate pentru dovedirea 
prejudiciului.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a încuraja tranzacțiile 
consensuale, întreprinderea autoare a 
încălcării care plătește despăgubiri prin 
soluționarea consensuală a litigiului nu ar 
trebui să fie plasată într-o poziție mai 
defavorabilă în raport cu coautorii 
încălcării față de ipoteza în care nu ar fi 
încheiat tranzacția consensuală. Aceasta ar 
putea surveni dacă un autor al încălcării 
care a încheiat o tranzacție ar continua să 
fie răspunzător în solidar pentru 
despăgubirea prejudiciului cauzat de 
încălcarea în cauză, inclusiv după 
încheierea tranzacției. Prin urmare, un 
autor al încălcării care a încheiat o 
tranzacție ar trebui, în principiu, să nu 
contribuie alături de coautorii încălcării 
care nu au încheiat o tranzacție, atunci 
când cei din urmă plătesc despăgubiri părții 
cu care cel dintâi a încheiat tranzacția 
respectivă. Aspectul corelativ al acestei 
norme privind excluderea de la contribuție 
este că cererea părții prejudiciate este 
redusă cu cota de prejudiciu cauzat acesteia 
de către autorul încălcării cu care a încheiat 
o tranzacție. Cota respectivă ar trebui 

(40) Pentru a încuraja tranzacțiile 
consensuale, întreprinderea autoare a 
încălcării care plătește despăgubiri prin 
soluționarea consensuală a litigiului nu ar 
trebui să fie plasată într-o poziție mai 
defavorabilă în raport cu coautorii 
încălcării față de ipoteza în care nu ar fi 
încheiat tranzacția consensuală. Aceasta ar 
putea surveni dacă un autor al încălcării 
care a încheiat o tranzacție ar continua să 
fie răspunzător în solidar pentru 
despăgubirea prejudiciului cauzat de 
încălcarea în cauză, inclusiv după 
încheierea tranzacției. Prin urmare, un 
autor al încălcării care a încheiat o 
tranzacție ar trebui, în principiu, să nu 
contribuie alături de coautorii încălcării 
care nu au încheiat o tranzacție, atunci 
când cei din urmă plătesc despăgubiri părții 
cu care cel dintâi a încheiat tranzacția 
respectivă. Aspectul corelativ al acestei 
norme privind excluderea de la contribuție 
este că cererea părții prejudiciate este 
redusă cu cota de prejudiciu cauzat acesteia 
de către autorul încălcării cu care a încheiat 
o tranzacție. Cota respectivă ar trebui 
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stabilită în conformitate cu aceleași norme 
utilizate pentru stabilirea contribuțiilor 
între întreprinderile autoare ale încălcării 
[considerentul (27) de mai sus]. În lipsa 
unei astfel de reduceri, autorii încălcării 
care nu au încheiat o tranzacție ar fi 
afectați în mod nejustificat de tranzacția la 
care nu au fost parte. Coautorul încălcării 
care a încheiat o tranzacție va avea în 
continuare obligația de a plăti despăgubiri 
atunci când aceasta rămâne ultima 
posibilitate pentru partea prejudiciată de a 
obține despăgubiri totale.

stabilită în conformitate cu aceleași norme 
utilizate pentru stabilirea contribuțiilor 
între întreprinderile autoare ale încălcării 
[considerentul (27) de mai sus]. În lipsa 
unei astfel de reduceri, autorii încălcării 
care nu au încheiat o tranzacție ar fi 
afectați în mod nejustificat de tranzacția la 
care nu au fost parte.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita despăgubiri totale 
pentru prejudiciul respectiv.

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita despăgubiri totale 
pentru prejudiciul respectiv, fără a aduce 
atingere niciunei dispoziții din dreptul 
intern cu privire la stabilirea 
responsabilității.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
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încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și plata dobânzii pentru 
perioada de la momentul când a survenit 
prejudiciul până la efectuarea efectivă a 
plății despăgubirilor pentru prejudiciul 
respectiv.

încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit și, dacă este cazul, plata 
despăgubirilor pentru prejudiciul respectiv.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „instanță de control judiciar” înseamnă 
o instanță națională care are competență 
pentru a exercita controlul judiciar asupra 
deciziilor unei autorități naționale de 
concurență, context în care aceasta poate 
avea, de asemenea, competența de 
constatare a unei încălcări a articolului 
101 sau a articolului 102 din tratat;

9. „instanță competentă în domeniul
concurenței” înseamnă o instanță națională 
care are competență pentru a exercita 
controlul judiciar asupra deciziilor unei 
autorități naționale de concurență sau de a 
constata o încălcare a articolului 101 sau a 
articolului 102 din tratat;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „decizie de constatare a unei încălcări” 
înseamnă o decizie a unei autorități 
naționale de concurență sau a unei instanțe 
de control judiciar prin care se constată o 
încălcare a legislației în materie de 
concurență;

10. „decizie de constatare a unei încălcări” 
înseamnă o decizie a unei autorități 
naționale de concurență sau a unei instanțe 
competente în domeniul concurenței prin 
care se constată o încălcare a legislației în 
materie de concurență;

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. decizie de încălcare rămasă „definitivă” 
înseamnă că decizia de constatare a unei 
încălcări adoptată de o autoritate națională 
de concurență sau o instanță de control 
judiciar nu mai poate fi supusă niciunei căi 
de atac;

11. „decizie de încălcare rămasă definitivă” 
înseamnă că decizia de constatare a unei 
încălcări adoptată de o autoritate națională 
de concurență sau o instanță competentă în 
domeniul concurenței nu mai poate fi 
supusă niciunei căi de atac;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „program de clemență” înseamnă un 
program în baza căruia un participant la o 
înțelegere secretă de tip cartel, în mod 
independent de celelalte întreprinderi 
implicate în cartel, cooperează în cadrul 
unei investigații desfășurate de o autoritate 
de concurență, furnizând în mod voluntar 
informații privind cunoștințele sale despre
cartel și rolul său în cadrul acestuia, 
primind în schimb imunitate la orice 
amendă care urmează a fi impusă
cartelului sau o reducere a cuantumului 
amenzii;

13. „program de clemență” înseamnă un 
program în baza căruia un participant la un 
acord, decizie sau practică 
anticoncurențială, în mod independent de 
celelalte întreprinderi implicate în
respectivul acord, decizie sau practică,
cooperează în cadrul unei investigații 
desfășurate de o autoritate de concurență, 
furnizând în mod voluntar informații 
privind cunoștințele sale despre acordul, 
decizia sau practica anticoncurențială și 
rolul său în cadrul acestora, primind în 
schimb imunitate la orice amendă care 
urmează a fi impusă pentru acord, decizie
sau practică sau o reducere a cuantumului 
amenzii;

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la în înțelegere 
scrisă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

14. „declarațiile de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, în orice moment de pe durata 
procedurilor, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la un acord,
decizie sau practică anticoncurențială și 
propriul rol în cadrul acestuia și care au 
fost redactate pentru a fi înaintate 
autorității în vederea obținerii imunității la 
amendă sau a unei reduceri a cuantumului 
amenzii în cadrul unui program de 
clemență privind aplicarea articolului 101 
din tratat sau a dispoziției corespunzătoare 
din dreptul național, inclusiv anexele la 
respectiva declarație; acestea nu includ 
documente sau informații care există 
indiferent de procedurile autorității de 
concurență („informații preexistente”);

Or. en

Justificare

Definiția propusă a „declarației întreprinderilor în cadrul măsurilor de clemență” nu 
cuprinde toate documentele care conțin dovezi auto-incriminatoare prezentate de solicitantul 
de clemență. Astfel, limitarea protecției documentelor depuse de solicitantul de clemență la 
„declarația întreprinderilor în cadrul măsurilor de clemență” și la propunerea de încheiere a 
unei tranzacții conform definiției din propunerea legislativă nu contribuie la atingerea 
obiectivului dorit de a menține eficiența și eficacitatea procedurilor privind clemența și 
încheierea de tranzacții.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „tranzacție consensuală” înseamnă un 
acord în temeiul căruia se plătesc 
despăgubiri în urma soluționării 
consensuale a litigiului.

17. „tranzacție consensuală” înseamnă un 
acord în temeiul căruia se plătesc 
despăgubiri în urma soluționării 
consensuale a litigiului, inclusiv un acord 
în temeiul căruia o întreprindere se 
angajează să plătească despăgubiri 
victimelor încălcărilor normelor în 
materie de concurență dintr-un fond de 
compensare garantat;

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „cumpărător direct” înseamnă un 
client direct al unei întreprinderi care a 
săvârșit o încălcare a legislației în materie 
de concurență;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17b. „cumpărător indirect” înseamnă un 
cumpărător al produselor sau serviciilor 
unei întreprinderi care a săvârșit o 
încălcare a legislației în materie de 
concurență, care nu a cumpărat 
respectivele produse direct de la 
întreprinderea autoare a încălcării.
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Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Divulgarea probelor
(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un reclamant a prezentat fapte și 
mijloace de probă disponibile în mod 
rezonabil care dovedesc existența unor 
temeiuri plauzibile pentru a suspecta că 
acesta sau persoanele reprezentate de 
acesta au suferit un prejudiciu cauzat de o 
încălcare a legislației în materie de 
concurență săvârșită de către pârât, 
instanțele naționale pot dispune 
divulgarea probelor de către pârât sau un 
terț, indiferent de faptul dacă probele 
respective sunt incluse sau nu în dosarul 
unei autorități de concurență, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol. 
Statele membre se asigură că instanțele 
pot dispune, de asemenea, divulgarea de 
probe de către reclamant sau un terț, la 
cererea pârâtului.
Această dispoziție nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care 
instanțele naționale le au în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al 
Consiliului.
(2) Statele membre se asigură că
instanțele naționale dispun divulgarea 
probelor menționate la alineatul (1) 
atunci când partea care solicită 
divulgarea
(a) a dovedit că probele sub controlul 
părții adverse sau al unui terț sunt 
relevante în ceea ce privește susținerea 
cererii sau a apărării sale și
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(b) a specificat fie mijloace de probă, fie 
categorii de mijloace de probă definite pe 
cât de precis și limitativ posibil, pe baza 
faptelor disponibile în mod rezonabil.
(3) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale limitează divulgarea 
probelor la ceea ce este proporțional. În 
stabilirea faptului dacă divulgarea 
solicitată de către o parte este 
proporțională, instanțele naționale iau în 
considerare interesele legitime ale tuturor 
părților și terților vizați. În special, 
acestea iau în considerare:
(a) probabilitatea să fi fost săvârșită 
presupusa încălcare a legislației în 
materie de concurență;
(b) amploarea și costul divulgării, în 
special pentru eventualii terți implicați;
(c) dacă probele care urmează a fi 
divulgate conțin informații confidențiale, 
inclusiv informații privind eventuali terți, 
precum și regimurile pentru protecția 
unor astfel de informații confidențiale; și
(d) în cazurile în care încălcarea face 
obiectul sau a făcut obiectul investigației 
unei autorități de concurență, dacă 
cererea a fost formulată în mod specific în 
ceea ce privește natura, obiectul și 
conținutul documentelor vizate, nefiind o 
cerere nespecifică referitoare la 
documente înaintate autorității de 
concurență sau aflate la dosarul 
autorității de concurență. 
(4) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale dispun de măsuri 
eficiente pentru a proteja în cea mai mare 
măsură posibilă informațiile confidențiale 
de utilizări necuvenite și, în același timp, 
pentru a asigura că probele relevante care 
conțin astfel de informații sunt disponibile 
în cadrul acțiunilor în despăgubire.
(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
privilegiilor legale și a altor drepturi de 
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neobligare la divulgarea de probe.
(6) Statele membre se asigură că, în 
măsura în care instanțele lor naționale au 
competența de a dispune divulgarea fără 
a audia persoana căreia i se dispune 
divulgarea, nu se poate impune nicio 
sancțiune pentru neexecutare până când 
destinatarul unui astfel de ordin 
judecătoresc nu este audiat în instanță.
(7) Probele includ orice tipuri de mijloace 
de probă admisibile înaintea instanței 
naționale sesizate, în special înscrisuri și 
orice alte obiecte care conțin informații, 
indiferent de mediul de stocare a 
informației.
(8) Fără a aduce atingere obligației 
prevăzute la alineatul (4) și limitărilor 
prevăzute la articolul 6, prezentul articol 
nu împiedică statele membre să mențină 
sau să introducă norme care ar conduce 
la o divulgare mai amplă a probelor.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitări privind divulgarea probelor de la 
dosarul unei autorități de concurență

Divulgarea probelor

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubire, instanțele 
naționale nu pot dispune, în niciun 
moment, ca o parte în proces sau un terț să 
divulge oricare dintre următoarele 
categorii de probe:

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubire, instanțele 
naționale nu pot dispune, în principiu, ca o 
parte în proces sau un terț să divulge 
declarațiile de clemență sau orice alt 
document care conține dovezi auto-
incriminatoare dezvăluite de solicitantul 
de clemență. Cu toate acestea, atunci 
când un reclamant a prezentat fapte și 
mijloace de probă disponibile în mod 
rezonabil care dovedesc existența unor 
temeiuri plauzibile pentru a suspecta că 
acesta sau persoanele reprezentate de 
acesta au suferit un prejudiciu cauzat de o 
încălcare a legislației în materie de 
concurență săvârșită de către pârât, și 
când declarația de clemență sau orice alt 
document care cuprinde dovezi auto-
incriminatoare dezvăluit de solicitant 
pentru solicitantul de clemență este 
indispensabil pentru a le sprijini cererea 
și cuprinde dovezi care nu pot fi 
prezentate în alt mod, instanțele naționale 
pot dispune divulgarea probelor de către 
pârât sau un terț, indiferent dacă probele 
respective sunt incluse sau nu în dosarul 
unei autorități de concurență, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol. 
Statele membre se asigură că instanțele 
naționale pot dispune, de asemenea, 
divulgarea de probe de către reclamant 
sau un terț, la cererea pârâtului.
Această dispoziție nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care 
instanțele naționale le au în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Protecția per se a anumitor documente se face în conformitate cu hotărârile CEJ (Pfleiderer 
and Donau Chemie), incompatibile cu dreptul primar, deoarece ar încălca principiul 
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eficacității în ceea ce privește dreptul la despăgubire.  Introducerea unei astfel de protecții 
per se ar crea astfel un nivel de protecție prea amplu, care probabil nu ar fi respectat și, prin 
urmare, ar produce insecuritate juridică. În plus, formularea de la articolul 6 riscă să creeze 
o argumentație a contrario în favoarea dezvăluirii tuturor documentelor care nu sunt 
menționate la articolul 6 alineatele (1) și (2).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) propunerile de încheiere a unei 
tranzacții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
scopurile acțiunilor în despăgubiri,
instanțele naționale pot dispune divulgarea 
următoarelor categorii de probe numai 
după ce o autoritate de concurență și-a 
încheiat procedurile sau a adoptat o 
decizie menționată la articolul 5 din 

(2) Statele membre se asigură că instanțele 
naționale dispun divulgarea probelor 
menționate la alineatul (1) atunci când 
partea care solicită divulgarea:
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Regulamentul (CE) nr. 1/2003 sau în 
capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003:

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații care au fost elaborate de o 
persoană fizică sau juridică în mod 
specific în cadrul procedurilor 
desfășurate de o autoritate de concurență;

(a) a specificat anumite probe aflate sub 
controlul părții adverse sau al unui terț și 
care sunt relevante în ceea ce privește 
susținerea cererii sau a apărării sale; 

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații care au fost redactate de o 
autoritate de concurență în cursul 
procedurilor sale.

(b) a demonstrat că a depus cererea de 
divulgare a probelor în legătură cu o 
acțiune în despăgubire identificată care a 
fost introdusă în fața unei instanțe 
naționale din cadrul Uniunii; și

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a demonstrat în fața instanței 
naționale la care este depusă cererea că 
probele obținute nu vor fi utilizate de 
către partea solicitantă sau de către orice 
parte asociată cu aceasta în nicio altă 
acțiune și că aceste probe nu vor fi puse la 
dispoziție unui terț de către partea 
solicitantă sau de către orice parte 
asociată cu aceasta în afara cazului în 
care a fost acordată o autorizație expresă 
de către instanța națională în fața căreia 
este pendinte acțiunea în despăgubire 
identificată.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Divulgarea de probe de la dosarul unei 
autorități de concurență care nu se 
încadrează în niciuna dintre categoriile 
enumerate la alineatele (1) sau (2) din 
prezentul articol poate fi dispusă în cadrul 
acțiunilor în despăgubire în orice 
moment.

(3) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale pot dispune 
divulgarea mijloacelor de probă 
specificate sau a categoriilor de mijloace 
de probă respective, definite pe cât de 
precis și limitativ posibil, pe baza faptelor 
disponibile în mod rezonabil.

Or. en

Justificare

În plus, în conformitate cu expunerea de motive a propunerii legislative elaborată de Comisia 
Europeană, astfel de cereri de divulgare globală ar trebui considerate, de regulă, de către 
instanță ca fiind disproporționate și neconforme cu îndatorirea părții solicitante de a 
specifica probele (categoriile de probe) pe cât de precis și limitativ posibil. Pentru a combate 
încercările de a obține în mod ilegitim accesul la probe, mijloacele de probă sau categoriile 
de mijloace de probă trebuie să fie definite de către solicitant pe cât de precis și limitativ 
posibil.
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale limitează divulgarea 
probelor la ceea ce este proporțional și 
legat strict de o acțiune în despăgubire în 
cadrul Uniunii. Pentru a stabili dacă 
divulgarea solicitată de către o parte este 
proporțională, instanțele naționale iau în 
considerare interesele publice implicate și 
interesele legitime ale tuturor părților 
vizate din sectorul privat. În special, 
acestea iau în considerare:
(a) necesitatea de a garanta că autoritățile 
publice pot impune în mod eficace 
respectarea legislației în materie de 
concurență, în special în ceea ce privește 
riscurile pe care le-ar genera divulgarea 
documentelor pentru:
(i) programele de clemență desfășurate de 
autoritățile de concurență;
(ii) procedurile de tranzacție desfășurate 
de autoritățile de concurență;
(iii) procedurile decizionale interne din 
cadrul unei autorități de concurență și al 
Rețelei europene în domeniul 
concurenței;
(b) probabilitatea să fi fost săvârșită 
presupusa încălcare a legislației în 
materie de concurență;
(c) amploarea și costul divulgării, în 
special pentru eventualii terți implicați;
(d) dacă probele care urmează a fi 
divulgate conțin informații confidențiale, 
inclusiv informații privind eventuali terți, 
precum și regimurile pentru protecția 
unor astfel de informații confidențiale; 
(e) în cazurile în care încălcarea face 
obiectul sau a făcut obiectul investigației 
unei autorități de concurență, dacă 
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cererea a fost formulată în mod specific în 
ceea ce privește natura, obiectul și 
conținutul documentelor vizate, nefiind o 
cerere nespecifică referitoare la 
documente înaintate autorității de 
concurență sau aflate la dosarul 
autorității de concurență; și
(f) necesitatea de a evita orice abuz de 
drepturi referitor la divulgarea probelor 
prevăzute în prezentul capitol și abuz de 
probele și informațiile obținute în temeiul 
acestora.

Or. en

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale dispun de măsuri 
eficiente pentru a proteja în cea mai mare 
măsură posibilă informațiile confidențiale 
de utilizări necuvenite și, în același timp, 
pentru a asigura că probele relevante care 
conțin astfel de informații sunt disponibile 
în cadrul acțiunilor în despăgubire 
desfășurate în cadrul Uniunii. Interesul 
întreprinderilor de a evita acțiunile în 
despăgubire în urma unei încălcări a 
legislației în materie de concurență nu 
constituie un interes comercial care 
trebuie protejat.

Or. en

Justificare

Articolul 5 nu oferă orientări cu privire la cererile de divulgare a probelor provenite din 
afara UE. Cu toate acestea, probele referitoare la acorduri sau măsuri anticoncurențiale la 
nivelul UE nu pot fi folosite drept surogat pentru acțiunile (colective) desfășurate în afara 
jurisdicției UE. Amendamentele aduse la articolul 6 alineatele (2) și (3) sunt menite să 
abordeze această problemă în mod adecvat și să evite acest efect.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare pe 
deplin a privilegiilor legale și a altor 
drepturi prin care anumite probe sunt 
protejate de divulgare.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Statele membre se asigură că 
audierea autorităților de concurență are 
loc înainte ca o instanță națională să 
dispună, în temeiul prezentului articol, 
divulgarea informațiilor obținute pe baza 
dosarelor autorităților de concurență, 
indiferent dacă informațiile respective se 
află în posesia unei autorități de 
concurență sau a unui terț.

Or. en

Justificare

Adesea, anumite informații provenind din dosarul unei autorități de concurență sunt 
transmise altor autorități, spre exemplu procurorilor. În aceste cazuri autoritățile de 
concurență ar trebui să fie în măsură să prezinte în fața instanțelor argumentele lor pentru 
nedivulgarea informațiilor respective.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Statele membre se asigură că 
audierea părților interesate aflate în 
posesia unei declarații de clemență sau a 
oricărui alt document care conține dovezi 
auto-incriminatoare prezentat de un 
solicitant de clemență are loc înainte ca o 
instanță națională să dispună, în temeiul 
prezentului articol, divulgarea 
informațiilor obținute pe baza 
documentelor specificate. 

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) Statele membre se asigură că, în 
măsura în care instanțele lor naționale au 
competența de a dispune divulgarea fără 
a audia persoana căreia i se dispune 
divulgarea, nu se poate impune nicio 
sancțiune pentru neexecutare până când 
destinatarul unui astfel de ordin 
judecătoresc nu este audiat de către
instanța națională.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 g (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3g) Statele membre se asigură că o 
persoană fizică sau juridică sau o 
autoritate care este afectată de un ordin al 
unei instanțe naționale adoptat în temeiul 
prezentului articol are posibilitatea de a 
intenta o acțiune în justiție împotriva 
hotărârii respective, inclusiv a hotărârii 
judecătorești preliminare. Autoritățile de 
concurență ar trebui să beneficieze în 
aceeași măsură de acest drept, după 
audierea lor în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3e).

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3h) Probele includ orice tipuri de 
mijloace de probă admisibile înaintea 
instanței naționale competente, în special 
înscrisuri și orice alte obiecte care conțin 
informații, indiferent de mediul de stocare 
a informației.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (1) și 

eliminat
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care sunt obținute de către o persoană 
fizică sau juridică exclusiv prin accesul la 
dosarul unei autorități de concurență în 
exercitarea drepturilor sale la apărare în 
temeiul articolului 27 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau al dispozițiilor 
corespunzătoare din dreptul național nu 
sunt admisibile în cadrul acțiunilor în 
despăgubire.

Or. en

Justificare

Alineatul se elimină ca urmare a eliminării textului de la articolul 6.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (2) și 
care sunt obținute de către o persoană 
fizică sau juridică exclusiv prin accesul la 
dosarul unei autorități de concurență în 
exercitarea drepturilor sale la apărare în 
temeiul articolului 27 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau al dispozițiilor 
corespunzătoare din dreptul național nu 
sunt admisibile în cadrul acțiunilor în 
despăgubire decât după ce respectiva 
autoritate de concurență și-a încheiat 
procedurile sau a luat o decizie 
menționată la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 sau în 
capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul se elimină ca urmare a eliminării textului de la articolul 6.
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Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că probele 
obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național și care nu sunt 
inadmisibile în conformitate cu alineatele 
(1) sau (2) din prezentul articol pot fi 
utilizate în cadrul unei acțiuni în 
despăgubire numai de către persoana 
respectivă sau de către persoană fizică sau 
juridică care i-a succedat în drepturi, 
inclusiv persoana care a achiziționat 
drepturile litigioase.

(3) Statele membre se asigură că probele 
obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național pot fi utilizate în cadrul 
unei acțiuni în despăgubire numai de către 
persoana respectivă sau de către persoana 
fizică sau juridică care i-a succedat în 
drepturi, inclusiv persoana care a 
achiziționat drepturile litigioase.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) partea care a distrus probele să aibă 
cunoștință sau să fi trebuit în mod 
rezonabil să aibă cunoștință că s-a 
introdus o acțiune în despăgubire în fața 
unei instanțe naționale și că probele 
respective prezentau relevanță pentru 
susținerea fie a cererii de despăgubiri, fie a 
apărării împotriva acesteia sau

(ii) partea care a distrus probele să aibă 
cunoștință că s-a introdus o acțiune în 
despăgubire în fața unei instanțe naționale 
și că probele respective prezentau relevanță 
pentru susținerea fie a cererii de 
despăgubiri, fie a apărării împotriva 
acesteia sau

Or. en
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Justificare

Nu ar trebui aplicate sancțiuni în caz de neglijență.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) abuz de drepturi referitor la divulgarea 
probelor prevăzute în prezentul capitol și 
abuz de probele și informațiile obținute în 
temeiul acestora.

(d) abuz de drepturi referitor la divulgarea 
probelor prevăzute în prezentul capitol și 
abuz de probele și informațiile obținute în 
temeiul acestora, în special în cazul în 
care informațiile obținute în urma 
divulgării sunt comunicate unor terți sau 
folosite în alte acțiuni, cu încălcarea 
dispozițiilor de la articolul 5 alineatul (2) 
litera (bb).

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubire în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o autoritate 
națională de concurență sau o instanță de 
control judiciar a constatat existența unei 
încălcări, instanțele naționale nu pot adopta 
hotărâri contrare unei astfel de constatări a 
încălcării. Această obligație nu aduce 
atingere drepturilor și obligațiilor 
prevăzute la articolul 267 din tratat.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubire în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o autoritate 
națională de concurență sau o instanță 
competentă în domeniul concurenței a 
constatat existența unei încălcări, instanțele 
naționale nu pot adopta hotărâri contrare 
unei astfel de constatări a încălcării. 
Această obligație nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor prevăzute la 
articolul 267 din tratat, dreptului la o cale 



PR\1002311RO.doc 39/51 PE516.968v01-00

RO

de atac eficientă și la un proces echitabil 
și dreptului la apărare, conform 
articolelor 47 și 48 din Cartă și nici 
dreptului la un proces echitabil conform 
articolului 6 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. Prin urmare, 
hotărârile autorităților naționale de 
concurență și ale instanțelor competente 
în domeniul concurenței sunt opozabile, 
cu condiția să nu existe erori evidente în 
cadrul investigațiilor și cu condiția ca 
drepturile pârâtului să fie respectate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile statului de drept, o hotărâre nu are forță juridică obligatorie în 
cazul în care au existat erori evidente în cadrul investigațiilor sau dacă drepturile pârâtului
nu au fost respectate în mod adecvat în cadrul acțiunii desfășurate în fața unei autorități 
naționale de concurență sau a instanței competente în domeniul concurenței.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) încadrarea comportamentului
respectiv drept o încălcare a legislației 
Uniunii sau a legislației naționale în 
materie de concurență;

(ii) faptele care califică comportamentul
respectiv drept o încălcare a legislației 
Uniunii sau a legislației naționale în 
materie de concurență;

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul (4) Statele membre se asigură că termenul 
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de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubire este de cel puțin 
cinci ani.

de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubire este de cel puțin trei
ani.

Or. en

Justificare

Un termen de prescripție de trei ani pare să fie suficient. În primul rând, reclamanții vor dori 
să își revendice dreptul la despăgubiri cât mai curând posibil după pronunțarea unei hotărâri 
obligatorii din punct de vedere juridic de către o autoritate de concurență, iar în al doilea 
rând o perioadă de trei ani este suficientă pentru ca reclamantul să își pregătească acțiunea.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubire. Suspendarea 
încetează cel mai devreme la un an după 
ce decizia privind încălcarea rămâne 
definitivă sau procedurile încetează în alt 
mod.

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubire. Suspendarea 
încetează la șase luni după ziua în care
decizia privind încălcarea rămâne 
definitivă sau procedurile încetează în alt 
mod.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sub rezerva dispozițiilor de la 
alineatele (1)-(5) ale prezentului articol, 
acțiunile în despăgubiri sunt introduse în 
termen de 10 ani de la evenimentele care 
justifică inițierea acestora.
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Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat 
imunitate la amendă de către o autoritate 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență este răspunzătoare față de alte
părți prejudiciate, în afara cumpărătorilor 
sau furnizorilor proprii direcți sau 
indirecți, numai în cazul în care astfel de 
părți prejudiciate demonstrează că nu pot 
obține despăgubiri totale de la celelalte 
întreprinderi implicate în aceeași 
încălcare a legislației în materie de 
concurență.

eliminat

Or. en

Justificare

Victimele unei încălcări a legislației în materie de concurență și ceilalți actori care sunt 
implicați în respectiva încălcare sunt afectați în mod negativ de privilegiul acordat 
întreprinderii care a solicitat imunitatea la amendă și trebuie, așadar, să beneficieze de 
drepturi de participare – care ar putea include chiar accesul la dosare și/sau dreptul de a 
contesta decizia de acordare a imunității. O astfel de participare nu pare totuși fezabilă -
identitatea victimelor este adesea necunoscută, iar numărul lor poate fi foarte ridicat. Totuși, 
partea care a solicitat imunitatea ar fi privilegiată față de celelalte întreprinderi care sunt 
implicate în aceeași încălcare a legislației.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubire poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubire poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
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despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Sarcina probei 
privind transferul supraprețului revine 
pârâtului.

despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare, în cazul în care 
acest transfer a fost cauzat de încălcare și 
nu a fost compensat printr-o pierdere de 
profit suferită de reclamant. Sarcina 
probei privind transferul supraprețului 
revine pârâtului.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
instanța națională are competență pentru 
a estima cota din suprapreț care a fost 
transferată.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care supraprețul a fost 
transferat unor persoane de la următorul 
nivel al lanțului de aprovizionare care se 
află în imposibilitatea legală de a solicita 
despăgubiri pentru prejudiciul suferit, 
pârâtul nu poate invoca apărarea 
menționată la alineatul precedent.

eliminat

Or. en
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Justificare

Este dificil să se stabilească cea mai potrivită definiție a termenului „imposibilitate legală” -
acest termen este prea vag în contextul transferului. În plus, obstacolele de natură legislativă 
care ar face imposibilă din punct de vedere juridic revendicarea despăgubirilor de către 
clienții indirecți pentru prejudiciul suferit ar încălca jurisprudența Curții de Justiție (cf 
Courage și Crehan; Manfredi) și nu ar trebui, în principiu, să existe. Formularea propusă 
poate conduce la eventualitatea acordării de despăgubiri unor reclamanți care nu au suferit 
niciun prejudiciu și/sau la o compensare excesivă.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol, cumpărătorul indirect se 
consideră că a dovedit existența 
transferului asupra sa atunci când acesta 
a arătat că:

În situația menționată la alineatul (1), cu 
scopul de a dovedi existența transferului, 
cumpărătorul indirect trebuie să arate că 
a îndeplinit cel puțin condițiile următoare:

Or. en

Justificare

Dovezile pe care trebuie să le prezinte un cumpărător indirect pentru a dovedi existența 
transferului sunt insuficiente. Pentru a dovedi existența transferului către cumpărătorul 
indirect, nu sunt suficiente doar condițiile următoare: (a) existența unei încălcări a legislației 
în materie de concurență, (b) un suprapreț pentru cumpărătorul direct ca urmare a încălcării 
și (c) faptul că bunurile sau serviciile care au făcut obiectul încălcării sau provin din 
încălcare au fost achiziționate.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acesta a achiziționat bunurile sau
serviciile care au făcut obiectul încălcării 
sau a achiziționat bunuri sau servicii 
rezultând din bunurile sau serviciile care au 
făcut obiectul încălcării sau conținând 

(c) acesta a achiziționat bunurile sau 
serviciile care au făcut obiectul încălcării 
sau a achiziționat bunuri sau servicii 
rezultând din bunurile sau serviciile care au 
făcut obiectul încălcării sau conținând 



PE516.968v01-00 44/51 PR\1002311RO.doc

RO

astfel de bunuri sau servicii. astfel de bunuri sau servicii; și

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acesta a achiziționat respectivele 
bunuri sau servicii de la cumpărătorul 
direct sau de la alt cumpărător indirect, 
care are legătură directă cu pârâtul prin 
intermediul lanțului de aprovizionare.

Or. en

Justificare

Dovezile pe care trebuie să le prezinte un cumpărător indirect pentru a dovedi existența 
transferului sunt insuficiente. Pentru a dovedi existența transferului către cumpărătorul 
indirect, nu sunt suficiente doar condițiile următoare: (a) existența unei încălcări a legislației 
în materie de concurență, (b) un suprapreț pentru cumpărătorul direct ca urmare a încălcării 
și (c) faptul că bunurile sau serviciile care au făcut obiectul încălcării sau provin din 
încălcare au fost achiziționate.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
unei încălcări a normelor de concurență 
printr-o înțelegere de tip cartel, se 
prezumă că încălcarea a cauzat un 
prejudiciu. Întreprinderea autoare a 
încălcării are dreptul de a răsturna o 
astfel de prezumție.

(1) statele membre se asigură că se atribuie 
instanțelor naționale competența de a 
stabili existența și de a estima valoarea 
prejudiciului ținând seama de dovezile 
prezentate de către părți.

Or. en
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Justificare

O prezumție care poate fi răsturnată și conform căreia „în cazul unei înțelegeri de tip cartel” 
a fost cauzat un prejudiciu reprezintă o generalizare a realității, care nu este în totalitate 
corectă. Nu există dovezi de natură economică conform cărora toate înțelegerile de tip cartel 
cauzează prejudicii. În plus, Comisia Europeană poate aplica amenzi în cazul unei game 
foarte largi de acorduri sau măsuri anticoncurențiale: înțelegeri de tip cartel bine structurate 
în vederea stabilirii prețurilor și alte forme de contact mai puțin constrângătoare între 
întreprinderile concurente (partajarea de informații în privința altor parametri decât prețul). 
Nu toate aceste tipuri de înțelegeri au un impact economic. În plus, nu se oferă orientări 
privind modul în care pârâtul poate răsturna această prezumție.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului.

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile de concurență care fac parte 
din rețeaua autorităților publice 
responsabile cu punerea în aplicare a 
legislației Uniunii în materie de 
concurență pot suspenda procedurile 
atunci când părțile la procedurile 
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respective sunt implicate în soluționarea 
consensuală a litigiului cu privire la o 
cerere de despăgubiri. Despăgubirile 
plătite sau care urmează să fie plătite 
victimelor în urma acestor proceduri sunt 
considerate a fi un factor care conduce la 
stabilirea unor amenzi mai mici.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o soluție rapidă și eficientă din punctul de vedere al costurilor, este inclus 
un mecanism de plată a despăgubirilor pe bază voluntară în cadrul procedurilor desfășurate 
de autoritățile de concurență. După ce a avut loc o comunicare a obiecțiunilor (înainte de 
adoptarea hotărârii privind amenda aplicată ca urmare a încălcării), o autoritate de 
concurență poate defini perioada de timp în care autorii încălcărilor pot ajunge pe bază 
voluntară la o soluție consensuală cu victimele. În cazul în care autoritatea de concurență 
consideră că despăgubirile plătite sunt legitime și corecte, aceasta poate să le ia în 
considerare la stabilirea ulterioară a amenzii.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în urma 
unei tranzacții consensuale, cererea părții 
prejudiciate care a încheiat tranzacția este 
redusă cu cota din prejudiciul cauzat 
acesteia de către autorul încălcării cu care a 
încheiat tranzacția. Coautorii încălcării care 
nu au încheiat o tranzacție nu pot recupera 
o contribuție pentru restul cererii de la 
autorul încălcării care a încheiat o 
tranzacție. Numai în cazul în care ceilalți 
autori ai încălcării care nu au încheiat o 
tranzacție sunt în incapacitate de a plăti 
despăgubirile care corespund cererii 
restante, autorului încălcării care a 
încheiat o tranzacție i se poate solicita să 
plătească prejudicii părții prejudiciate cu 
care a încheiat tranzacția.

(1) Statele membre se asigură că, în urma 
unei tranzacții consensuale, cererea părții 
prejudiciate care a încheiat tranzacția este 
redusă cu cota din prejudiciul cauzat 
acesteia de către autorul încălcării cu care a 
încheiat tranzacția. Coautorii încălcării care 
nu au încheiat o tranzacție nu pot recupera 
o contribuție pentru restul cererii de la 
autorul încălcării care a încheiat o 
tranzacție.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se elimine posibilitatea ca, în cazul în care coautorii încălcării care nu au încheiat 
o tranzacție sunt în incapacitate de a plăti despăgubirile pentru restul cererii, autorului 
încălcării care a încheiat o tranzacție să i se solicite să plătească prejudicii părții 
prejudiciate, deși a încheiat deja o tranzacție cu aceasta. Această dispoziție nu oferă, însă, 
părții care are intenția de a încheia o tranzacție certitudinea că nu va fi, în cele din urmă, 
obligată să plătească (și) cota celorlalți coautori ai încălcării din despăgubirile datorate și 
nici nu împiedică partea în cauză să încheie o tranzacție.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

Inițiativa Comisiei urmează unor acțiuni pregătitoare, cum ar fi o carte verde în 2005, o carte 
albă în 2008 și un proiect de document de orientare privind cuantificarea prejudiciului în 
2011.  Conform acestor studii, precum și altora, o mare parte dintre cei care au fost 
prejudiciați în urma unor prețuri prea mari cauzate de acordurile sau înțelegerile 
anticoncurențiale nu obțin despăgubiri. În ultimii ani, s-a observat creșterea numărului de 
acțiuni private. Cadrul actual trebuie modificat pentru a permite (a) o abordare mai 
cuprinzătoare a daunelor și (b) o mai mare interacțiune între asigurarea respectării normelor la 
nivel public și la nivel privat. Astfel, pe de o parte s-ar crește gradul de respectare generală a 
normelor în materie de concurență, iar, pe de altă parte, s-ar contribui la despăgubirea 
victimelor încălcărilor normelor în materie de concurență.

Directiva propusă vizează armonizarea normelor existente în statele membre în ceea ce 
privește acțiunile în despăgubire deschise la instanțele naționale. Conform propunerii, este 
menținut rolul esențial jucat de Comisie și de autoritățile naționale de concurență în depistarea 
și investigarea încălcărilor normelor în materie de concurență și în amendarea întreprinderilor 
autoare, iar litigiile private nu preiau sarcinile de descurajare și aplicare a pedepselor. Se 
urmărește, de asemenea, protejarea programului de clemență, un instrument major pentru 
depistare. 

2. Procedura în cadrul Parlamentului European

Comisia ECON a fost numită comisie competentă pentru această propunere. Comisia IMCO a 
decis să acorde un aviz, iar Comisia JURI va fi asociată în cadrul unei proceduri de cooperare 
consolidată.

3. Proiectul de raport

Raportorul sprijină obiectivele generale ale directivei propuse, și anume (a) optimizarea 
interacțiunii dintre asigurarea respectării legislației în materie de concurență la nivel public și 
la nivel privat și (b) asigurarea faptului că victimele încălcărilor normelor UE în materie de 
concurență pot obține despăgubiri totale pentru prejudiciul suferit. Raportorul consideră, într-
adevăr, că respectarea la nivel public a normelor în materie de concurență este un element 
fundamental al economiei sociale de piață, deoarece acordurile și înțelegerile 
anticoncurențiale fac imposibilă concurența loială, unul dintre pilonii de bază ai acestei 
economii.  Prin urmare, trebuie să se prevadă dispoziții care să împiedice încheierea de 
acorduri și înțelegeri anticoncurențiale.  Raportorul consideră că aceasta este, în primul rând, 
o datorie publică. Cu toate acestea, dacă încheierea unor astfel de acorduri și înțelegeri nu 
poate fi prevenită, trebuie găsite modalități rapide și eficace de stabilire a pedepselor și de 
acordare a despăgubirilor pentru daune. Dat fiind drept la despăgubiri1, persoanele fizice pot 
solicita în mod eficace despăgubiri pentru daune în cadrul unor acțiuni de drept civil la 
instanțele naționale. Cu toate acestea, raportorul consideră că instrumentele de garantare a 

                                               
1 A se vedea Cauza C-453/99, Courage și Crehan, [2001] Rec. I-6297 Cauzele conexate C-295/04 și C-298/04.
Manfredi, [2006] Rec. I-6619.
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respectării legislației la nivel public trebuie să joace un rol major în punerea în aplicare și, 
prin urmare, sugerează, în plus, includerea în aceste proceduri a unui dispozitiv rapid și 
eficient de acordare a despăgubirilor. În acest mod, se cresc stimulentele pentru despăgubirea 
rapidă a victimelor.  

Raportorul este de părere că, pentru ca obiectivele exprimate să fie atinse, trebuie să se acorde 
o atenție specială structurii sensibile a programelor de clemență ale Comisiei și ale 
autorităților naționale de competență. Într-adevăr, programul de clemență se află în centrul 
aspectelor atinse în această directivă. În lipsa unor cereri de clemență, există puține șanse de a 
se depista comportamentele anticoncurențiale. Dacă nu se depistează comportamentele 
anticoncurențiale, în cele din urmă nu există victime care trebuie despăgubite. 

Recomandarea Comisiei privind acțiunile colective în despăgubire adresată statelor membre 
este salutată și de către raportor. Acesta este de acord cu decizia Comisiei luată în urma unei 
consultări publice, care a avut loc în 2011 pe tema unei abordări europene coerente a 
acțiunilor colective, de a opta pentru o abordare orizontală a acestei chestiuni mai curând 
decât de a include în prezenta propunere dispoziții privind acțiunile colective în cazuri de 
concurență. 

Având în vedere aceste considerații, raportorul salută propunerea echilibrată și sugerează 
consolidarea unor elemente ale directivei propuse cu următoarele modificări principale.

3.1. Divulgarea probelor

Există o opinie generală conform căreia programele de clemență sunt instrumentul cel mai 
eficient în depistarea cazurilor de cartel și a acordurilor și înțelegerilor anticoncurențiale. 
Astfel, dovezile prezentate de solicitanții de clemență - deoarece Comisia și autoritățile de 
concurență se bazează într-o mare măsură pe acest gen de informații - trebuie să fie protejate 
pentru a menține stimulentele pentru program.

Conform jurisprudenței recente a Curții Europene de Justiție1, protecția per se a documentelor 
ar fi totuși incompatibilă cu dreptul primar deoarece ar încălca principiul eficacității în ceea ce 
privește dreptul la despăgubire. Introducerea unei astfel de protecții per se ar crea astfel un 
nivel de protecție prea amplu, care probabil nu ar fi respectat și, prin urmare, ar produce 
insecuritate juridică. Cu toate acestea, trebuie menținute în orice caz stimulentele pentru 
programul de clemență. Raportorul sugerează astfel protecția în principiu a documentelor 
prezentate de solicitanții de clemență, care poate fi ridicată de judecătorii naționali în anumite 
condiții. În acest fel, raportorul dorește, de asemenea, să evite o argumentație a contrario în 
favoarea dezvăluirii tuturor documentelor care nu sunt menționate la articolul 6 alineatele (1) 
și (2), care sunt totuși foarte importante pentru solicitantul de clemență.

În plus, trebuie adăugate orientări în ceea ce privește dezvăluirea dovezilor din afara Uniunii 
Europene. Raportorul consideră că declarația de clemență sau orice alt document care conține 
dovezi auto-incriminatoare prezentate de un solicitant de clemență nu poate fi folosit drept 
surogat pentru acțiunile (colective) desfășurate în afara jurisdicției UE.

                                               
1 Cauza C-536/11, DonauChemie [2013], punctul 31; Cauza C-360/09, Pfleiderer AG / Bundeskartellamt [2011] 
Rec. I-5161.



PE516.968v01-00 50/51 PR\1002311RO.doc

RO

3.2. Efectul deciziilor naționale

Raportorul susține în totalitate forța probantă în cadrul acțiunilor în despăgubire ulterioare pe 
care o au deciziile autorităților naționale de concurență sau ale instanțelor naționale 
competente în domeniul concurenței. În conformitate cu principiile statului de drept, 
raportorul sugerează să se adauge o clauză care să contracareze forța juridică obligatorie a 
hotărârilor în cazul în care nu au fost respectate drepturile procedurale fundamentale ale
părților.

3.3. Termene de prescripție

În opinia raportorului, un termen de prescripție de trei ani reprezintă o perioadă de timp 
suficientă pentru a acorda victimelor unei încălcări a legislației în materie de concurență o 
șansă rezonabilă de a introduce o acțiune în despăgubire, asigurând în același timp un nivel 
adecvat de securitate juridică pentru toate părțile implicate. În mai multe state membre, un 
termen de prescripție de trei ani s-a dovedit a fi acceptabil. Au fost aduse modificări 
suplimentare pentru a oferi părților implicate o certitudine juridică sporită.

3.4. Răspunderea individuală și în solidar

Propunerea de directivă introduce ideea ca partea a cărei solicitare de clemență este 
încununată cu succes să beneficieze de un privilegiu în ceea ce privește răspunderea civilă, 
pentru a menține atractivitatea programului de clemență. Raportorul sugerează că 
întreprinderea căreia i s-a acordat imunitate la amendă sau o reducere a amenzilor este, în cele 
din urmă, răspunzătoare numai în fața cumpărătorilor sau furnizorilor proprii direcți sau 
indirecți. Această modificare se datorează problemelor pe care le ridică fezabilitatea pe plan 
procedural a regimului propus în materie de răspundere individuală și în solidar. După cum 
arată cifrele, numărul de cereri de clemență este din nou în creștere, așadar nu par să fie 
necesare stimulente suplimentare pentru programul de clemență.

3.5. Transferarea supraprețurilor

Pârâtul într-o acțiune în despăgubire poate invoca în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a transferat integral sau parțial cumpărătorilor săi 
supraprețul rezultat din încălcare. Raportorul sugerează că instanțele naționale ar trebui să fie 
în măsură să estimeze cota din suprapreț care a fost transferată. Cu toate acestea, 
„imposibilitatea legală” pentru o persoană aflată la următorul nivel al lanțului de 
aprovizionare de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit nu constituie un motiv 
suficient pentru ca invocarea transferării supraprețului să devină imposibilă. În primul rând, 
având în vedere jurisprudența existentă1, astfel de obstacole nu ar trebui să existe sau pot fi 
contestate. În plus, această formulare vagă poate conduce la eventualitatea acordării de 
despăgubiri unor reclamanți care nu au suferit niciun prejudiciu și/sau la o compensare 
excesivă. În final, raportorul consideră că trebuie consolidate dovezile pe care trebuie să le 
prezinte un cumpărător indirect pentru a dovedi existența unui transfer, astfel încât să se evite 
acordarea de despăgubiri necuvenite.

                                               
1 A se vedea Cauza C-453/99, Courage și Crehan, [2001] Rec. I-6297; Cauzele conexate C-295/04 - C-298/04,
Manfredi, [2006] Rec. I-6619; Cauza C-360/09.
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3.6. Prezumția de prejudiciu

Propunerea de directivă prevede o prezumție juris tantum cu privire la existența prejudiciului 
ca rezultat al unui cartel. O prezumție care poate fi răsturnată cu privire la existența 
prejudiciului reprezintă o generalizare a realității, care nu este în totalitate corectă. Comisia 
Europeană poate aplica amenzi în cazul unei game foarte largi de acorduri sau măsuri 
anticoncurențiale: înțelegeri de tip cartel bine structurate în vederea stabilirii prețurilor, dar și 
alte forme de contact mai puțin constrângătoare între întreprinderile concurente, printre care 
se numără, așadar, chiar și înțelegeri care nu au un impact economic (de exemplu T-Mobile 
Netherlands BV și alții). Raportorul consideră că instanțele ar trebui să fie în măsură să 
stabilească existența prejudiciului.

3.7. Soluționarea consensuală a litigiului

Raportorul salută stimulentele oferite prin prezenta propunere de directivă pentru ca părțile să 
își soluționeze litigiul în mod consensual. Pentru a menține aceste stimulente, raportorul 
propune să se renunțe la clauza conform căreia, în cazul în care coautorii încălcării care nu au 
încheiat o tranzacție sunt în incapacitate de a plăti despăgubirile, autorului încălcării care a 
încheiat o tranzacție i se solicită să plătească prejudicii părții prejudiciate, deși a încheiat deja 
o tranzacție cu aceasta. 

3.8. Mecanismul de plată a despăgubirilor pe bază voluntară

Unul dintre obiectivele principale ale directivei propuse este de a face posibil ca victimele 
unei încălcări a legislației în materie de concurență să obțină despăgubiri totale pentru 
prejudiciul suferit. Pentru a asigura o soluție rapidă și eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, raportorul a inclus – conform solicitării formulate deja de deputații în Parlamentul 
European – un mecanism de plată a despăgubirilor pe bază voluntară în cadrul procedurilor 
desfășurate de autoritățile de concurență. După ce a avut loc o comunicare a obiecțiunilor 
(așadar, înainte de adoptarea hotărârii privind amenda aplicată ca urmare a încălcării 
legislației în materie de concurență), o autoritate de concurență poate defini perioada de timp 
în care autorii încălcărilor pot ajunge pe bază voluntară la o soluție consensuală cu victimele. 
În cazul în care autoritatea de concurență consideră că despăgubirile plătite sunt legitime și 
corecte, aceasta poate să le ia în considerare la stabilirea ulterioară a amenzii. Această soluție 
pare să ofere modalitatea cea mai rapidă și mai rentabilă pentru ca victimele încălcării 
legislației în materie de concurență să beneficieze de despăgubiri, oferind autorității de 
concurență, totodată, flexibilitate în ceea ce privește evaluarea despăgubirilor plătite către 
victime.


