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Amendamentul 1
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să se asigure că băncile 
rambursează ajutorul de stat în cel mai 
scurt timp posibil după redresarea 
sectorului financiar, garantând astfel o 
concurență loială pe piața internă;

2. invită Comisia să se asigure că băncile 
rambursează ajutorul de stat în cel mai 
scurt timp posibil după redresarea 
sectorului financiar, garantând astfel o 
concurență loială pe piața internă și 
condiții egale de ieșire de pe piață;

Or. en

Amendamentul 2
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să se asigure că băncile 
rambursează ajutorul de stat în cel mai 
scurt timp posibil după redresarea 
sectorului financiar, garantând astfel o 
concurență loială pe piața internă;

2. invită Comisia să se asigure că băncile 
rambursează ajutorul de stat în cel mai 
scurt timp posibil după redresarea 
sectorului financiar, garantând astfel o 
concurență loială pe piața internă;
subliniază că, pe termen lung, este 
necesară eliminarea completă a tuturor 
ajutoarelor de stat temporare, îndeosebi în 
sectorul automobilistic;

Or. de

Amendamentul 3
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să evalueze impactul 
măsurilor ce vizează comportamentul pe 
piață asupra concurenței și consecințele 
pe care aceste măsuri le au asupra 
clienților și consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 4
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea luării în 
considerare a tuturor tipurilor directe și 
indirecte de măsuri de ajutor ce ar putea 
avea un efect de denaturare a 
concurenței, dar care în prezent nu sunt 
considerate drept ajutoare de stat;

Or. en

Amendamentul 5
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să prezinte mai 
detaliat avantajele concurenței pentru 
consumatori în raportul său anual privind 
politica în domeniul concurenței;

Or. de
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Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin crearea unei 
variante europene de recurs colectiv pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței;

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin studierea 
felului în care crearea unei variante 
europene de recurs colectiv pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței ar putea 
fi integrată în legislațiile naționale în 
vigoare;

Or. de

Amendamentul 7
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin crearea unei 
variante europene de recurs colectiv pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței;

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin crearea unei 
variante europene de recurs colectiv  în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
Rezoluția Parlamentului European din 26 
martie 2009 - ce stipulează mai ales că 
doar daunele efective ar trebui 
compensate, iar compensarea ar trebui 
plătită grupului identificat de persoane 
sau mandatarului acestora - pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței;

Or. de



PE452.579v01-00 6/12 AM\837373RO.doc

RO

Amendamentul 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin crearea unei 
variante europene de recurs colectiv pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței;

3. subliniază necesitatea dezvoltării de 
sinergii între politica în domeniul 
concurenței și cea privind protecția 
consumatorilor, inclusiv prin crearea unei 
variante europene de recurs colectiv în 
baza principiului de „opt-in” pentru 
victimele individuale ale cazurilor de 
încălcare a dreptului concurenței;

Or. en

Amendamentul 9
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută regulamentul vertical de 
exceptare pe categorii, deoarece acesta 
asigură un echilibru între producători și 
distribuitori; observă, cu toate acestea, că 
se înregistrează nerespectări în ceea ce 
privește durata obligativității clauzelor de 
concurență și solicită Comisiei să acorde 
atenție specială unor astfel de practici 
inadmisibile; 

Or. de

Amendamentul 10
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că, în contextul actualei 
monitorizări a pieței, Comisia ar trebui să 
supravegheze îndeaproape operațiile de 
achiziții comune la nivel internațional, 
dat fiind că este evident faptul că 
reducerile de preț de care beneficiază 
marile societăți în virtutea poziției 
importante pe piață nu sunt transferate 
către consumatori, sub forma unor 
prețuri cu amănuntul mai mici;

Or. de

Amendamentul 11
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită din nou Comisiei să 
revizuiască baza de calcul a amenzilor și, 
după caz, să includă noile principii de 
amendare în Regulamentul (CE) nr. 
1/2003;

Or. de

Amendamentul 12
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea unei mai 
strânse cooperări între Comisie și 
autoritățile naționale pentru o abordare 
comună cu privire la concurența de pe 
piața bunurilor alimentare, bazată pe un 
schimb continuu de informații, depistarea 
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din timp a domeniilor problematice și 
alocarea eficientă a responsabilităților 
între membrii Rețelei europene în 
domeniul concurenței, având în vedere că 
piețele alimentare tind să aibă o 
dimensiune națională mai accentuată, 
funcționând în condiții juridice, 
economice și culturale diferite;

Or. el

Amendamentul 13
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că această cooperare ar 
trebui să aibă ca obiectiv dezvoltarea unei  
abordări comune privind apărarea, 
monitorizarea și aplicarea reglementărilor 
în domeniul concurenței și asigurarea 
unor condiții de concurență echitabilă pe 
piețele alimentare, precum și o mai bună 
eficiență în lanțul de aprovizionare, în 
beneficiul consumatorilor;

Or. el

Amendamentul 14
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește necesitatea realizării unei 
piețe interne a energiei, care să permită 
consumatorilor achiziționarea energiei la 
prețuri accesibile; solicită Comisiei să se 
asigure că fuziunile nu subminează 
avantajele liberalizării pieței pentru 
consumatori; subliniază nevoia urgentă de 

4. reamintește necesitatea realizării unei 
piețe interne a energiei, care să permită 
consumatorilor achiziționarea energiei la 
prețuri accesibile și subliniază necesitatea 
stringentă de a implementa pe deplin 
pachetul privind piața internă solicită 
Comisiei să se asigure că fuziunile nu 
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a soluționa problema denaturării 
concurenței datorată reglementării tarifelor 
energetice;

subminează avantajele liberalizării pieței 
pentru consumatori; subliniază nevoia 
urgentă de a soluționa problema denaturării 
concurenței datorată reglementării tarifelor 
energetice;

Or. de

Amendamentul 15
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene să-și 
intensifice eforturile pentru realizarea 
pieței interne feroviare prin liberalizarea 
piețelor naționale de transport de 
pasageri; invită Comisia ca în perioada de 
tranziție să propună clauze de 
reciprocitate pentru statele membre care 
decid să-și deschidă propriile piețe în 
avans;

Or. it

Amendamentul 16
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă lipsa progreselor în ceea ce 
privește îmbunătățirea concurenței în 
sectorul farmaceutic; solicită Comisiei să 
combată grupările de brevete care întârzie 
intrarea pe piață a medicamentelor generice 
și care restricționează accesul pacienților la 
medicamente accesibile; îndeamnă 
Comisia să adopte măsuri punitive în cazul 
campaniilor de informare îndreptate 
împotriva medicamentelor generice și care 

5. regretă lipsa progreselor în ceea ce 
privește îmbunătățirea concurenței în 
sectorul farmaceutic și solicită Comisiei să 
accelereze realizarea pieței interne a 
medicamentelor, în cadrul căreia EMEA 
să joace un rol mai important în ceea ce 
privește autorizarea centralizată a 
medicamentelor; solicită Comisiei să 
combată grupările de brevete care întârzie 
intrarea pe piață a medicamentelor generice 
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induc în eroare consumatorii; și care restricționează accesul pacienților la 
medicamente accesibile; îndeamnă 
Comisia să adopte măsuri punitive în cazul 
campaniilor de informare îndreptate 
împotriva medicamentelor generice și care 
induc în eroare consumatorii;

Or. de

Amendamentul 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă lipsa progreselor în ceea ce 
privește îmbunătățirea concurenței în 
sectorul farmaceutic; solicită Comisiei să 
combată grupările de brevete care întârzie 
intrarea pe piață a medicamentelor generice 
și care restricționează accesul pacienților la 
medicamente accesibile; îndeamnă 
Comisia să adopte măsuri punitive în cazul 
campaniilor de informare îndreptate 
împotriva medicamentelor generice și care 
induc în eroare consumatorii;

5. regretă lipsa progreselor în ceea ce 
privește îmbunătățirea concurenței în 
sectorul farmaceutic; solicită Comisiei să 
combată posibilele abuzuri ce pot fi 
provocate de practicile privind grupările 
de brevete, care întârzie intrarea pe piață a 
medicamentelor generice și care 
restricționează accesul pacienților la 
medicamente accesibile; îndeamnă 
Comisia să adopte măsuri punitive în cazul 
campaniilor de informare îndreptate 
împotriva medicamentelor generice și care 
induc în eroare consumatorii;

Or. en

Amendamentul 18
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că concurența în domeniul 
sănătății ar putea îmbunătăți calitatea 
serviciilor de sănătate, în beneficiul 
pacienților din UE; solicită Comisiei să 



AM\837373RO.doc 11/12 PE452.579v01-00

RO

supravegheze sectorul sănătății și 
îndeosebi concurența între spitalele din 
sectorul public și cele private;  solicită 
Comisiei să investigheze mai îndeaproape 
acele cazuri în care spitale private din 
statele ce au liberalizat deja sectorul 
sănătății se plâng cu privire la ajutoare de 
stat acordate spitalelor din sectorul 
public;

Or. en

Amendamentul 19
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune crearea unui brevet european și 
a unui mecanism de soluționare a litigiilor 
în materie de brevete la nivelul UE care să 
abordeze problema denaturării concurenței, 
cauzată de dispozițiile în vigoare privind 
brevetele;

6. sprijină cu fermitate crearea unui brevet 
european și a unui mecanism de 
soluționare a litigiilor în materie de brevete 
la nivelul UE care să abordeze problema 
denaturării concurenței, cauzată de 
dispozițiile în vigoare privind brevetele;

Or. de

Amendamentul 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune crearea unui brevet european și 
a unui mecanism de soluționare a litigiilor 
în materie de brevete la nivelul UE care să 
abordeze problema denaturării concurenței, 
cauzată de dispozițiile în vigoare privind 
brevetele;

6. propune crearea unui brevet UE și a unui 
mecanism de soluționare a litigiilor în 
materie de brevete la nivelul UE care să 
abordeze problema denaturării concurenței, 
cauzată de dispozițiile în vigoare privind 
brevetele;

Or. en
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Amendamentul 21
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că încălcarea legislației în 
domeniul concurenței pe piața cardurilor 
de plată se răsfrânge în mod negativ 
asupra consumatorilor; sprijină Comisia 
în eforturile sale de reducere a 
comisioanelor neobișnuit de mari de 
schimb valutar, cu caracter multilateral și 
transfrontalier, ce rezultă în prețuri mai 
mari pentru consumatori;

Or. en


