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Amendamentul 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât consumatorii afectați de o 
încălcare a legii care doresc să urmeze o 
procedură în instanță pentru a obține 
reparații se confruntă cu bariere 
semnificative din punctul de vedere al 
eficienței și al accesibilității, din cauza 
costurilor ridicate aferente litigiului, a
unor proceduri complexe și îndelungate și 
a lipsei de informații cu privire la 
mijloacele de recurs disponibile;

A. întrucât consumatorii afectați de o 
încălcare a legii dispun de numeroase 
posibilități de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor pentru a obține reparații, iar 
procedura contencioasă presupune bariere 
semnificative din punctul de vedere al 
eficienței și al accesibilității, din cauza 
unor proceduri complexe și îndelungate și 
a lipsei de informații;

Or. de

Amendamentul 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât consumatorii afectați de o 
încălcare a legii care doresc să urmeze o 
procedură în instanță pentru a obține 
reparații se confruntă cu bariere 
semnificative din punctul de vedere al 
eficienței și al accesibilității, din cauza 
costurilor ridicate aferente litigiului, a unor 
proceduri complexe și îndelungate și a 
lipsei de informații cu privire la mijloacele 
de recurs disponibile,

A. întrucât consumatorii afectați de o 
încălcare a legii care doresc să urmeze o 
procedură în instanță pentru a obține 
reparații în mod individual se confruntă 
adesea cu bariere semnificative din punctul 
de vedere al eficienței și al accesibilității 
fizice și financiare, din cauza costurilor 
uneori ridicate aferente litigiului, a 
eventualelor costuri psihologice, a unor 
proceduri complexe și îndelungate și a 
lipsei de informații cu privire la mijloacele 
de recurs disponibile,

Or. en
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Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, adesea, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

B. întrucât, în unele cazuri, procesele 
individuale nu sunt un mijloc eficient de a
opri practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece unii consumatori
sunt reticenți în privința inițierii unor 
procese private, mai ales dacă pierderea 
individuală este mică în comparație cu 
costurile posibile;

Or. de

Amendamentul 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, adesea, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

B. întrucât procesele individuale s-ar putea 
să nu reprezinte un mijloc eficient de a 
opri practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

Or. en

Amendamentul 5
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, adesea, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

B. întrucât, uneori, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

Or. de

Amendamentul 6
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, adesea, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

întrucât procesele individuale s-ar putea să
nu reprezinte un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile; 
reamintește, cu toate acestea, că 
Regulamentul nr. 861/2007 de stabilire a 
unei proceduri europene cu privire la 
cererile cu valoare redusă este menit să 
îmbunătățească accesul la justiție, să 
simplifice litigiile legate de cererile 
transfrontaliere cu valoare redusă și să 
reducă costurile;

Or. en

Amendamentul 7
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, adesea, procesele individuale 
nu sunt un mijloc eficient de a opri 
practicile ilegale sau de a obține 
despăgubiri, deoarece consumatorii sunt 
reticenți în privința inițierii unor procese 
private, mai ales dacă pierderea individuală 
este mică în comparație cu costurile;

B. întrucât, atunci când un număr mare 
de cetățeni și de întreprinderi sunt victime
ale aceleiași infracțiuni, acțiunile 
individuale nu constituie un mijloc eficient 
de a opri practicile ilegale în cauză sau de 
a obține despăgubiri pentru prejudiciul 
cauzat de aceste practici, mai ales dacă 
pierderea individuală este mică în 
comparație cu costurile;

Or. fr

Amendamentul 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit sondajului 
Eurobarometru special privind accesul la 
justiție în UE-15 din octombrie 2004, unul 
din cinci consumatori, respectiv unul din 
doi consumatori nu vor sesiza instanța 
pentru litigii cu o valoare de sub 
1 000 de euro și, respectiv, de sub 
200 de euro;

Or. en

Amendamentul 9
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât 79 % dintre consumatorii 
europeni declară că ar fi mai înclinați să 

C. întrucât consumatorii din diferitele state 
membre ar fi înclinați în proporții diferite
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își apere drepturile în instanță dacă s-ar 
putea alătura unei acțiuni colective;

să își apere drepturile în instanță dacă s-ar 
putea alătura unei acțiuni colective;

Or. de

Amendamentul 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât 79 % dintre consumatorii 
europeni declară că ar fi mai înclinați să își 
apere drepturile în instanță dacă s-ar putea
alătura unei acțiuni colective;

C. întrucât, potrivit Eurobarometrului 
Flash „Atitudinile consumatorilor față de 
comerțul transfrontalier și protecția 
consumatorilor” din martie 2011, 79 % 
dintre consumatorii europeni declară că ar 
fi mai înclinați să își apere drepturile în 
instanță dacă s-ar putea alătura unei acțiuni 
colective;

Or. en

Amendamentul 11
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât 79 % dintre consumatorii 
europeni declară că ar fi mai înclinați să 
își apere drepturile în instanță dacă s-ar 
putea alătura unei acțiuni colective,

C. întrucât majoritatea litigiilor 
consumatorilor sunt soluționate prin 
intermediul unor proceduri extrajudiciare 
și, îndeosebi, prin diverse mecanisme 
ADR,

Or. en

Amendamentul 12
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât 79 % dintre consumatorii 
europeni declară că ar fi mai înclinați să își 
apere drepturile în instanță dacă s-ar putea 
alătura unei acțiuni colective;

C. întrucât 79 % dintre consumatorii 
europeni declară că ar fi mai înclinați să își 
apere drepturile în instanță dacă s-ar putea 
alătura unei acțiuni colective, pentru că 
posibilitatea apărării cumulate permite 
scăderea cheltuielilor și eficiență sporită;

Or. lt

Amendamentul 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât acțiunea autorităților publice, 
prin oprirea încălcărilor și impunerea de 
amenzi, nu permite în sine compensarea 
consumatorilor pentru prejudiciul suferit;

D. întrucât acțiunea autorităților publice, 
prin oprirea încălcărilor și impunerea de 
amenzi, este cea mai bună soluție de 
penalizare a încălcărilor, deoarece 
societatea în ansamblu are de câștigat de 
pe urma compensării;

Or. de

Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât rezultatele generale ale 
mijloacelor de recurs și executare pentru 
consumatori concepute la nivel comunitar 
nu sunt considerate satisfăcătoare;

E. întrucât rezultatele generale ale 
mijloacelor de recurs și executare pentru 
consumatori concepute la nivel comunitar 
pot fi considerate satisfăcătoare, prin 
urmare, nefiind necesare măsuri 
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suplimentare;

Or. de

Amendamentul 15
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât rezultatele generale ale
mijloacelor de recurs și executare pentru 
consumatori concepute la nivel comunitar 
nu sunt considerate satisfăcătoare;

E. întrucât, în unele state membre,
rezultatele mijloacelor de recurs și 
executare pentru consumatori și 
coordonarea la nivelul UE a sistemelor 
naționale de recurs colectiv ar putea să nu
fie satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 16
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât rezultatele generale ale
mijloacelor de recurs și executare pentru 
consumatori concepute la nivel comunitar 
nu sunt considerate satisfăcătoare;

E. întrucât, în unele state membre,
rezultatele mijloacelor de recurs și 
executare pentru consumatori ar putea să 
nu fie satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 17
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul E
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Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât rezultatele generale ale 
mijloacelor de recurs și executare pentru 
consumatori concepute la nivel comunitar 
nu sunt considerate satisfăcătoare;

E. întrucât mijloacele de recurs și 
executare pentru consumatori concepute la 
nivel comunitar nu sunt cunoscute 
suficient și, prin urmare, sunt utilizate 
într-o măsură prea redusă;

Or. de

Amendamentul 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul Ea (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ea. întrucât, până în prezent, șaisprezece 
state membre au introdus mecanisme de 
recurs colectiv în sistemele lor juridice, cu 
mari diferențe în ceea ce privește 
domeniul de aplicare, caracteristicile 
procedurale (calitatea procesuală, 
categoriile de victime, tipul procedurii –
opt-in/opt-out – finanțarea sau rolul jucat 
de mecanismele alternative de soluționare 
a litigiilor în raport cu procedurile 
judiciare de recurs) și eficiența, creând un 
adevărat mozaic juridic la nivelul UE,

Or. en

Amendamentul 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât gruparea plângerilor într-o 
singură procedură de recurs colectiv sau 

F. întrucât gruparea plângerilor într-o 
singură procedură de recurs colectiv sau 



AM\873429RO.doc 11/61 PE469.826v01-00

RO

autorizarea ca o astfel de plângere să fie
introdusă de către o entitate reprezentativă 
sau de către un organism reprezentativ care 
acționează în interes public ar putea 
simplifica procesul și reduce costurile 
pentru părțile implicate;

autorizarea ca o astfel de plângere să fie 
introdusă de către o entitate reprezentativă 
sau de către un organism reprezentativ care 
acționează în interes public ar putea 
eventual simplifica procesul și reduce 
costurile pentru reclamanții individuali, 
însă, în același timp, costurile pentru 
pârâții vizați ar crește exponențial;

Or. de

Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât integrarea piețelor europene și 
multiplicarea activităților transfrontaliere 
care rezultă din aceasta evidențiază
necesitatea unei abordări coerente la 
nivelul UE, care să vizeze numeroasele 
cazuri care afectează populația și în care 
consumatorii nu obțin nimic, deoarece 
procedurile pentru acțiunea colectivă în 
vederea obținerii de despăgubiri care au 
fost introduse într-o serie de state membre 
nu oferă soluții transfrontaliere;

G. întrucât, în ciuda integrării piețelor 
europene și a multiplicării activităților 
transfrontaliere care rezultă din aceasta, se 
produc în mod proporțional puține 
prejudicii colective, eliminându-se astfel
necesitatea unei abordări coerente la 
nivelul UE, care să vizeze aceste cazuri;

Or. de

Amendamentul 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât integrarea piețelor europene și 
multiplicarea activităților transfrontaliere 
care rezultă din aceasta evidențiază 

G. întrucât integrarea piețelor europene și 
multiplicarea activităților transfrontaliere 
care rezultă din aceasta evidențiază 
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necesitatea unei abordări coerente la 
nivelul UE, care să vizeze numeroasele 
cazuri care afectează populația și în care 
consumatorii nu obțin nimic, deoarece 
procedurile pentru acțiunea colectivă în 
vederea obținerii de despăgubiri care au 
fost introduse într-o serie de state membre 
nu oferă soluții transfrontaliere;

necesitatea unei abordări coerente la 
nivelul UE, care să vizeze numeroasele 
cazuri în care consumatorii nu obțin nimic, 
deoarece procedurile pentru acțiunea 
colectivă în vederea obținerii de 
despăgubiri care au fost introduse într-o 
serie de state membre nu oferă soluții 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul Ga (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ga. întrucât sistemele de recurs colectiv 
nu corespund tradițiilor juridice ale 
majorității statelor membre;

Or. de

Amendamentul 23
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul Gb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Gb. întrucât recursul individual poate fi 
completat cu un sistem de acțiune 
colectivă, însă nu poate fi eliminat;

Or. de

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox



AM\873429RO.doc 13/61 PE469.826v01-00

RO

Proiect de aviz
Considerentul Gc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Gc. întrucât experiențele din unele țări 
indică în mod clar faptul că simpla 
amenințare a introducerii unei proceduri 
de recurs colectiv generează costuri 
semnificative pentru întreprinderi, fără 
măcar să existe dovezi că acestea au 
comis vreo încălcare;

Or. de

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Subtitlul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Necesitatea unui cadru la nivelul UE eliminat

Or. de

Amendamentul 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că, din cauza 
punctelor slabe ale cadrului actual de 
recurs și executare în UE, un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu obțin 
despăgubiri, iar practicile ilegale 
persistente cauzează societății pierderi 
totale semnificative;

1. evidențiază faptul că un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu obțin 
despăgubiri, iar practicile ilegale cauzează 
societății pierderi totale;
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Or. de

Amendamentul 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că, din cauza 
punctelor slabe ale cadrului actual de 
recurs și executare în UE, un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu obțin 
despăgubiri, iar practicile ilegale 
persistente cauzează societății pierderi 
totale semnificative;

1. evidențiază faptul că cadrul juridic 
existent la nivelul UE pentru a pune capăt 
încălcărilor și pentru a încuraja 
cooperarea între autoritățile naționale 
competente suferă din cauza mai multor 
deficiențe; invită Comisia să consolideze 
și să sporească în continuare eficiența 
Directivei 98/27/CE privind acțiunile în 
încetare în ceea ce privește protecția 
intereselor consumatorilor și a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 
privind cooperarea dintre autoritățile 
naționale însărcinate să asigure aplicarea 
legislației în materie de protecție a 
consumatorului, cu scopul de a asigura 
aplicarea publică adecvată a drepturilor 
consumatorilor în UE; insistă, totuși, 
asupra faptului că nici 
Directiva 98/27/CE, nici Regulamentul 
(CE) nr. 2006/2004 nu permit 
consumatorilor să fie despăgubiți pentru 
prejudiciul suferit;

Or. en

Amendamentul 28
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că, din cauza 1. evidențiază faptul că, din cauza 
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punctelor slabe ale cadrului actual de 
recurs și executare în UE, un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu obțin 
despăgubiri, iar practicile ilegale 
persistente cauzează societății pierderi 
totale semnificative;

punctelor slabe ale cadrului actual de 
recurs și executare în unele state membre, 
consumatorii și IMM-urile care au suferit 
prejudicii nu obțin despăgubiri, iar 
practicile ilegale persistente ar putea cauza
societății pierderi totale semnificative;

Or. en

Amendamentul 29
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că, din cauza
punctelor slabe ale cadrului actual de 
recurs și executare în UE, un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu obțin
despăgubiri, iar practicile ilegale 
persistente cauzează societății pierderi 
totale semnificative;

1. evidențiază faptul că, din cauza 
cunoașterii insuficiente a cadrului actual 
de recurs și executare în UE, un procent 
semnificativ dintre consumatorii și IMM-
urile care au suferit prejudicii nu își 
valorifică drepturile, iar practicile ilegale 
persistente cauzează societății pierderi 
totale semnificative;

Or. de

Amendamentul 30
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită, prin urmare, Comisiei să 
asigure imediat consumatorilor și 
întreprinderilor o mai bună înțelegere 
asupra instrumentelor legislative deja 
existente, cum ar fi Regulamentul (CE) 
nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri 
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europene cu privire la cererile cu valoare 
redusă, Directiva 52/2008⁄CE privind 
anumite aspecte ale medierii în materie 
civilă și comercială, precum și 
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind 
crearea unui titlu executoriu european 
pentru creanțele necontestate; propune, în 
plus, implicarea autorităților naționale, a 
instanțelor, a barourilor de avocați și a 
camerelor de comerț, a asiguratorilor 
cheltuielilor de judecată; solicită sprijin 
financiar pentru campanii 
corespunzătoare la nivel european și 
național;

Or. de

Amendamentul 31
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că situația actuală nu 
numai că este în detrimentul 
consumatorilor, care reprezintă partea 
mai slabă în tranzacțiile comerciale, dar 
impune, de asemenea, condiții de piață 
inegale acelor întreprinderi care respectă 
regulile, ca urmare a concurenței 
neloiale;

2. subliniază faptul că în prezent, nu există 
un sistem juridic eficient, care să 
reglementeze prejudiciile cauzate de 
încălcarea dreptului concurenței în cazul 
persoanelor, conform recursurilor; 
constată că autoritățile din domeniul 
concurenței sancționează încălcările 
dreptului concurenței, însă victimele pot 
să fie despăgubite numai individual, de 
către instanțele naționale, în conformitate 
cu normele procesuale naționale, de 
aceea, adesea, consumatorii, victime 
directe ale infracțiunilor legate de 
încălcarea dreptului concurenței, nu 
primesc despăgubiri, iar amenzile se 
plătesc la stat, așadar, situația este 
incorectă;

Or. lt
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Amendamentul 32
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că situația actuală nu 
numai că este în detrimentul 
consumatorilor, care reprezintă partea 
mai slabă în tranzacțiile comerciale, dar 
impune, de asemenea, condiții de piață 
inegale acelor întreprinderi care respectă 
regulile, ca urmare a concurenței 
neloiale;

2. subliniază faptul că în prezent, nu există 
un sistem juridic eficient, care să 
reglementeze prejudiciile cauzate de 
încălcarea dreptului concurenței în cazul 
persoanelor, conform recursurilor; 
constată că autoritățile din domeniul 
concurenței sancționează încălcările 
dreptului concurenței, însă victimele pot 
să fie despăgubite numai individual, de 
către instanțele naționale, în conformitate 
cu normele procesuale naționale, de 
aceea, adesea, consumatorii, victime
directe ale infracțiunilor legate de 
încălcarea dreptului concurenței, nu 
primesc despăgubiri, iar amenzile se 
plătesc la stat, așadar, situația este 
incorectă;

Or. lt

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată cu îngrijorare că actuala lipsă 
de despăgubiri este o lacună majoră în 
sistemul juridic, deoarece permite 
reținerea profitului ilegal de către 
comercianți;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 34
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată cu îngrijorare că actuala lipsă 
de despăgubiri este o lacună majoră în 
sistemul juridic, deoarece permite 
reținerea profitului ilegal de către 
comercianți;

eliminat

Or. de

Amendamentul 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că, având în vedere 
diversitatea sistemelor naționale existente, 
lipsa unei abordări consecvente în materie 
de recursuri colective la nivelul UE poate 
submina exercitarea drepturilor de către 
cetățeni și întreprinderi și poate conduce la 
aplicarea inegală a acestor drepturi;

4. subliniază faptul că, având în vedere 
diversitatea sistemelor naționale existente, 
lipsa securității juridice și a coerenței în 
cadrul UE poate submina exercitarea 
drepturilor atât de către cetățeni, cât și de 
întreprinderi, și poate conduce la aplicarea 
inegală a acestor drepturi;

Or. en

Amendamentul 36
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că, având în vedere
diversitatea sistemelor naționale existente,
lipsa unei abordări consecvente în materie 

4. subliniază faptul că diversitatea 
sistemelor naționale existente și principiul 
subsidiarității nu ar trebui să fie afectate 
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de recursuri colective la nivelul UE poate 
submina exercitarea drepturilor de către 
cetățeni și întreprinderi și poate conduce 
la aplicarea inegală a acestor drepturi;

de crearea unui sistem „universal”, care 
ar transcende tradițiile juridice extrem de 
complexe și diverse din Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 37
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii și 
întreprinderile sunt tratate diferit, în 
funcție de locul lor de reședință;

5. subliniază faptul că adoptarea 
regulamentele privind desfășurarea 
procedurilor ține de competența statelor 
membre; 

Or. de

Amendamentul 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii și 
întreprinderile sunt tratate diferit, în 
funcție de locul lor de reședință;

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii sunt 
tratați diferit, în funcție de locul lor de 
reședință;

Or. en
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Amendamentul 39
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii și 
întreprinderile sunt tratate diferit, în 
funcție de locul lor de reședință;

5. subliniază faptul că sistemele juridice și 
normele privind procedurile civile țin de 
competența statelor membre și sunt 
extrem de diferite, ceea ce ar presupune 
imposibilitatea realizării unei proceduri 
comune; în schimb, ar trebui să fie 
sprijinit principiul recunoașterii reciproce 
a hotărârilor judecătorești în acțiunile 
colective;

Or. en

Amendamentul 40
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii și 
întreprinderile sunt tratate diferit, în funcție 
de locul lor de reședință;

5. evidențiază faptul că această situație 
conduce la o discriminare semnificativă 
privind accesul la justiție, în detrimentul 
pieței interne, întrucât consumatorii și 
întreprinderile, în special IMM-urile, sunt 
tratate diferit, în funcție de locul lor de 
reședință;

Or. lt

Amendamentul 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că, potrivit unui studiu 
realizat pentru DG SANCO de către Civic 
Consulting în 2008 („Evaluarea 
eficacității și eficienței mecanismelor de 
recurs colectiv în Uniunea Europeană”), 
niciunul dintre mecanismele de recurs 
colectiv existente în cadrul UE nu a 
generat consecințe economice 
disproporționate în ceea ce privește 
întreprinderile în cauză;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. insistă asupra faptului că lipsa 
securității juridice și a clarității la nivelul 
UE poate încuraja căutarea celei mai 
favorabile instanțe („forum shopping”) de 
către reclamanți, aceștia din urmă 
alegând jurisdicția cu legislația cea mai 
favorabilă și/sau cel mai puțin strictă 
pentru a se prezenta în instanță în cazul 
litigiilor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 43
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că numeroasele 
consultări anterioare au permis 
identificarea lacunelor relevante în cadrul 
de reglementare existent, oferind astfel 
dovezi corespunzătoare privind 
necesitatea unei acțiuni a UE în domeniul 
recursului colectiv pentru a remedia 
deficiențele actuale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că numeroasele 
consultări anterioare au permis 
identificarea lacunelor relevante în cadrul 
de reglementare existent, oferind astfel 
dovezi corespunzătoare privind 
necesitatea unei acțiuni a UE în domeniul 
recursului colectiv pentru a remedia 
deficiențele actuale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că numeroasele 
consultări anterioare au permis 
identificarea lacunelor relevante în cadrul 

6. este de părere că consultările anterioare 
au permis identificarea avantajelor și 
dezavantajelor în cadrul de reglementare 
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de reglementare existent, oferind astfel 
dovezi corespunzătoare privind necesitatea 
unei acțiuni a UE în domeniul recursului 
colectiv pentru a remedia deficiențele 
actuale;

existent, fără ca necesitatea unei acțiuni a 
UE în domeniul recursului colectiv să fi 
devenit evidentă;

Or. de

Amendamentul 46
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că numeroasele
consultări anterioare au permis 
identificarea lacunelor relevante în cadrul 
de reglementare existent, oferind astfel
dovezi corespunzătoare privind necesitatea 
unei acțiuni a UE în domeniul recursului 
colectiv pentru a remedia deficiențele 
actuale;

6. este de părere că consultările anterioare 
au furnizat dovezi corespunzătoare privind 
necesitatea unei abordări coerente la 
nivelul UE, a unor principii comune și a 
unei acțiuni mai coordonate între statele 
membre în domeniul recursului colectiv 
pentru a remedia deficiențele actuale;

Or. en

Amendamentul 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că numeroasele 
consultări anterioare au permis 
identificarea lacunelor relevante în cadrul 
de reglementare existent, oferind astfel 
dovezi corespunzătoare privind 
necesitatea unei acțiuni a UE în domeniul 
recursului colectiv pentru a remedia 
deficiențele actuale;

6. insistă asupra valorii adăugate a unei 
acțiuni a UE pentru definirea unui cadru 
comun în domeniul recursului colectiv, 
având în vedere deficiențele și lipsa de 
eficacitate a instrumentelor juridice 
existente ale UE, diversitatea situațiilor la 
nivel național, precum și riscul de abuzuri 
determinate de eventuala evoluție și de 
reformele sistemelor naționale de recurs 
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colectiv existente și/sau de introducerea 
unor sisteme de recurs colectiv în statele 
membre în care nu există încă astfel de 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
respecte tradiția juridică a UE și sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre și să 
nu acționeze în continuare în domeniul 
recursului colectiv;

Or. de

Amendamentul 49
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte propuneri legislative care să 
stabilească mecanisme coerente de recurs 
colectiv la nivelul UE în domeniul 
protecției consumatorilor și al 
concurenței, aplicabile atât cauzelor 
naționale, cât și celor transfrontaliere, pe 
baza unui set de principii comune 
inspirate de tradiția juridică a UE și de 
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sistemele juridice ale celor 27 de state
membre;

Or. en

Amendamentul 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o propunere care să stabilească un 
set de principii comune și garanții pentru 
un mecanism de recurs colectiv, aplicabil 
atât cauzelor naționale, cât și celor 
transfrontaliere, ținând seama, în același 
timp, în mod corespunzător, de tradiția 
juridică a UE și de sistemele juridice ale 
celor 27 de state membre și în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și al proporționalității prevăzute la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană; sugerează includerea în 
propunere a unor modalități de 
consolidare a coordonării și a schimbului 
de bune practici între statele membre;

Or. en

Amendamentul 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o propunere, inclusiv, eventual, o 
inițiativă legislativă care să stabilească un 
set de principii comune și garanții pentru 
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aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

un mecanism de recurs colectiv, aplicabil 
atât cauzelor naționale, cât și celor 
transfrontaliere, ținând seama, în același 
timp, în mod corespunzător, de tradiția 
juridică a UE și de sistemele juridice ale 
celor 27 de state membre și în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și al proporționalității prevăzute la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 52
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă fără caracter legislativ 
care să asigure un grad mai mare de 
coerență între mecanismele naționale de 
recurs colectiv, ținând seama, în același 
timp, în mod corespunzător, de tradiția 
juridică a UE și de sistemele juridice ale 
celor 27 de state membre;

Or. en

Amendamentul 53
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
respecte ordinea juridică a celor 27 de 
state membre și să nu ia măsuri 



AM\873429RO.doc 27/61 PE469.826v01-00

RO

pentru un mecanism de recurs colectiv,
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

suplimentare cu privire la crearea unei 
proceduri universale de recurs colectiv la 
nivelul UE; în schimb, invită Comisia să 
recomande o serie de orientări pentru 
introducerea de acțiuni colective, pe baza 
ADR, care ar putea fi benefice și ar putea 
încuraja statele membre să dezvolte 
posibilitățile oferite de către instanțele 
naționale părților care doresc să 
introducă acțiuni colective; flexibilitatea 
acestora ar însemna, de asemenea, că s-ar 
evita numeroasele dificultăți care ar putea 
fi întâmpinate de un mecanism mai 
dezvoltat de recurs colectiv;

Or. en

Amendamentul 54
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă fără caracter legislativ 
care să asigure un grad mai mare de 
coerență între mecanismele naționale de 
recurs colectiv, ținând seama, în același 
timp, în mod corespunzător, de tradiția 
juridică a UE și de sistemele juridice ale 
celor 27 de state membre;

Or. en

Amendamentul 55
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil cauzelor transfrontaliere, ținând
seama, în același timp, în mod 
corespunzător, de tradiția juridică a UE și 
de sistemele juridice ale celor 27 de state 
membre;

Or. de

Amendamentul 56
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;

7. prin urmare, solicită Comisiei să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
stabilească un set de principii comune 
pentru un mecanism de recurs colectiv, 
aplicabil atât cauzelor naționale, cât și 
celor transfrontaliere, ținând seama, în 
același timp, în mod corespunzător, de 
tradiția juridică a UE și de sistemele 
juridice ale celor 27 de state membre;
subliniază, în acest context, faptul că 
experiențele naționale existente în materie 
de recurs colectiv au scos în evidență 
erorile de evitat și cele mai bune practici 
de urmat, subliniind astfel elementele 
pertinente pentru crearea unui mecanism 
eficient de recurs colectiv la nivel 
european;

Or. fr
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Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

8. evidențiază faptul că verificarea 
posibilităților de introducere a unor 
reforme substanțiale privind sistemele de 
recurs colectiv de către anumite state 
membre indică faptul că această problemă 
poate fi soluționată la nivel național;

Or. de

Amendamentul 58
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

8. evidențiază faptul că armonizarea la 
nivelul UE devine tot mai dificilă, întrucât 
introducerea de reforme ale sistemelor de 
recurs colectiv în unele state membre 
arată că această problemă poate fi 
soluționată la nivel național;

Or. en

Amendamentul 59
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază faptul că este momentul 8. evidențiază faptul că este momentul 
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potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv, iar altele iau în considerare, în 
prezent, introducerea acestora;

Or. fr

Amendamentul 60
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru coordonarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

Or. en

Amendamentul 61
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru armonizarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;

8. evidențiază faptul că este momentul 
potrivit pentru coordonarea la nivel 
european și pentru că anumite state 
membre iau, în prezent, în considerare 
posibilități de introducere a unor reforme 
substanțiale privind sistemele lor de recurs 
colectiv;
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Or. en

Amendamentul 62
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că demersurile actuale ale 
Comisiei în ceea ce privește recursul 
colectiv ar putea fi extinse, de asemenea, 
la alte domenii, precum încălcarea 
protecției datelor, serviciile financiare, 
daunele aduse mediului, încălcările 
drepturilor de muncă sau cazurile de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată 
atunci când este posibil soluționarea 
timpurie a litigiilor, iar procedura judiciară 
ar trebui considerată ultima soluție;

9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată 
atunci când este posibil soluționarea 
timpurie a litigiilor, iar procedura judiciară 
ar trebui considerată ultima soluție;
subliniază că mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor (ADR) pot oferi 
părților o soluție mai rapidă și mai ieftină 
și pot juca un rol complementar pe lângă 
căile de atac judiciare; totuși, constată că, 
în prezent, există lacune semnificative –
specifice sectoarelor și geografice – în 
sistemele ADR existente în UE;

Or. en
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Amendamentul 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată 
atunci când este posibil soluționarea 
timpurie a litigiilor, iar procedura 
judiciară ar trebui considerată ultima 
soluție;

9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată 
atunci când este posibil soluționarea 
timpurie a litigiilor prin intermediul 
dialogului între părțile în cauză; invită 
comunitatea de afaceri să recunoască că 
uneori este mai avantajos pentru ele să 
întreprindă acțiuni voluntare pentru a 
compensa consumatorii, cu scopul de a 
evita implicarea în proceduri de litigiu;

Or. en

Amendamentul 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată 
atunci când este posibil soluționarea
timpurie a litigiilor, iar procedura 
judiciară ar trebui considerată ultima 
soluție;

9. evidențiază faptul că utilizarea 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor (ADR) trebuie ferm încurajată și 
că procedura judiciară trebuie considerată 
ultima soluție; subliniază că mecanismele 
ADR și recursul colectiv sunt 
complementare și nu se exclud reciproc, 
iar introducerea recursului colectiv va 
spori, cel mai probabil, eficiența 
sistemelor ADR, acționând ca o 
„amenințare judiciară”;

Or. en

Amendamentul 66
Sylvana Rapti, Louis Grech
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că mecanismele ADR depind 
adesea de voința agentului economic de a 
coopera, iar majoritatea organismelor 
ADR nu au capacitatea de a oferi o 
procedură pentru cererile colective; 
subliniază că, astfel cum se afirmă în 
Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare 
la crearea unei piețe unice pentru 
consumatori și cetățeni, disponibilitatea 
unui sistem judiciar eficient de căi de atac 
ar acționa ca un stimulent puternic 
pentru ca părțile să ajungă la un acord 
extrajudiciar, ceea ce ar putea soluționa 
un număr considerabil de cazuri, 
evitându-se astfel litigiile;

Or. en

Amendamentul 67
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că, pe lângă recursul 
individual, ar trebui să existe și 
posibilitatea apărării drepturilor prin 
intermediul acțiunii colective; un exemplu 
îl constituie unirea în mod activ a mai 
multor reclamanți care invocă aceeași 
încălcare și acționează în mod colectiv în 
scopul satisfacerii cererilor individuale 
sub formă de cerere colectivă; acest 
recurs se poate realiza prin 
împuternicirea unei entități care 
reprezintă interesele reclamanților, a unui 
organism care acționează în interes 
public, prin intermediul avocaților sau al 
organizațiilor de consumatori; 
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Or. de

Amendamentul 68
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. evidențiază faptul că ar trebui ferm 
încurajată utilizarea mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor, iar 
procedura judiciară ar trebui considerată 
ultima soluție;

Or. en

Amendamentul 69
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. recunoaște necesitatea de a evita unele 
abuzuri sau utilizarea frauduloasă a 
mecanismelor de recurs colectiv, care au 
avut loc în țările terțe, în special în Statele 
Unite cu sistemul său de „acțiuni 
colective”; subliniază, cu toate acestea, 
faptul că astfel de temeri legate de litigii 
abuzive sau excesive nu sunt sprijinite de 
dovezi din statele membre ale UE în care 
mecanismele judiciare de recurs colectiv 
sunt deja în vigoare;

Or. en

Amendamentul 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. evidențiază faptul că o abordare 
europeană în materie de recursuri colective 
nu ar trebui să ofere stimulente economice 
pentru a încuraja acțiunile colective 
abuzive și ar trebui să ofere garanții 
efective pentru a evita cereri nefondate și 
costuri disproporționate pentru 
întreprinderi, în special în această perioadă 
de criză financiară;

10. evidențiază faptul că o abordare 
europeană în materie de recursuri colective 
ar ascunde riscul inerent al creării de
stimulente economice care cauzează cereri 
nefondate și costuri disproporționate pentru 
întreprinderi, în special în această perioadă 
de criză financiară;

Or. de

Amendamentul 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. evidențiază faptul că o abordare 
europeană în materie de recursuri colective 
nu ar trebui să ofere stimulente economice 
pentru a încuraja acțiunile colective 
abuzive și ar trebui să ofere garanții 
efective pentru a evita cereri nefondate și 
costuri disproporționate pentru 
întreprinderi, în special în această perioadă 
de criză financiară;

10. evidențiază faptul că o abordare 
europeană în materie de recursuri colective 
nu trebuie să ofere stimulente economice 
pentru a încuraja acțiunile colective 
abuzive și ar trebui să ofere garanții solide 
și efective pentru a evita cereri nefondate și 
costuri disproporționate pentru 
întreprinderi, în special în această perioadă 
de criză financiară;

Or. en

Amendamentul 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că un sistem eficient
de recurs colectiv ar trebui să poată oferi 
rezultate sigure din punct de vedere juridic, 
echitabile și adecvate, într-un termen 
rezonabil, respectând, în același timp, 
drepturile tuturor părților implicate;

11. subliniază faptul că un sistem de recurs 
colectiv nu poate, în general, oferi 
rezultate sigure din punct de vedere juridic, 
echitabile și adecvate, într-un termen 
rezonabil, respectând, în același timp, 
drepturile tuturor părților implicate;

Or. de

Amendamentul 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că un sistem eficient 
de recurs colectiv ar trebui să poată oferi 
rezultate sigure din punct de vedere juridic, 
echitabile și adecvate, într-un termen 
rezonabil, respectând, în același timp, 
drepturile tuturor părților implicate;

11. subliniază faptul că un sistem eficient 
de recurs colectiv ar trebui să poată oferi 
rezultate sigure din punct de vedere juridic, 
echitabile și adecvate, într-un termen 
rezonabil, respectând, în același timp, 
drepturile tuturor părților implicate;
consideră că abordarea UE în materie de 
recurs colectiv ar trebui să includă 
posibilitatea de a face recurs la decizia 
instanței într-un anumit interval de timp;

Or. en

Amendamentul 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 
acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 
acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 
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punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, absența limitărilor în ceea ce 
privește locus standi, precum și daunele 
excesive, nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și ar trebui evitate;

punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, absența limitărilor în ceea ce 
privește locus standi, precum și daunele 
excesive, nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și trebuie în orice caz 
evitate;

Or. de

Amendamentul 75
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. evidențiază faptul că particularitățile
care încurajează o multiplicare excesivă a 
acțiunilor în justiție, precum
despăgubirile punitive, onorariile 
condiționate de rezultate, absența 
limitărilor în ceea ce privește locus standi, 
precum și daunele excesive, nu sunt 
compatibile cu tradiția juridică europeană 
și ar trebui evitate;

12. evidențiază faptul că o abordare 
europeană în materie de recurs colectiv 
trebuie să excludă în mod obligatoriu 
anumite practici care favorizează o 
multiplicare excesivă a litigiilor și care 
sunt incompatibile cu tradiția juridică 
europeană: posibilitatea de a acorda 
despăgubiri așa-zis „punitive”, 
disproporționate în raport cu prejudiciul 
suferit, condiționarea onorariilor 
avocaților de rezultatele recursurilor sau 
absența limitărilor în ceea ce privește locus 
standi;

Or. fr

Amendamentul 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 
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acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 
punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, absența limitărilor în ceea ce 
privește locus standi, precum și daunele 
excesive, nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și ar trebui evitate;

acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 
punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, finanțarea părților terțe, lipsa 
controlului asupra entităților 
reprezentative în ceea ce privește locus 
standi în instanță, principiul opt-out, 
posibilitatea ca avocații să chestioneze 
posibilele victime, precum și procedura de 
descoperire pentru a aduce probe în 
instanță nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și trebuie respinse;

Or. en

Amendamentul 77
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 
acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 
punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, absența limitărilor în ceea ce 
privește locus standi, precum și daunele 
excesive, nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și ar trebui evitate;

12. evidențiază faptul că particularitățile 
care încurajează o multiplicare excesivă a 
acțiunilor în justiție, precum despăgubirile 
punitive, onorariile condiționate de 
rezultate, absența limitărilor în ceea ce 
privește locus standi, precum și daunele 
excesive, nu sunt compatibile cu tradiția 
juridică europeană și trebuie evitate;

Or. en

Amendamentul 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază că, pentru a asigura 
eficiența sistemului și pentru a evita 
potențialele abuzuri, abordarea UE în 



AM\873429RO.doc 39/61 PE469.826v01-00

RO

materie de recurs colectiv ar trebui să 
includă doar acțiunile reprezentative ale 
entităților recunoscute oficial la nivel 
național (autorități publice, de exemplu 
avocatul poporului, sau organizațiile de 
consumatori); solicită Comisiei să 
definească un set comun de criterii pe
care organizațiile de consumatori trebuie 
să le îndeplinească pentru a putea să se 
prezinte în instanță, pentru a se evita 
căutarea cele mai favorabile instanțe; 
subliniază faptul că autoritățile naționale 
competente ar trebui să fie responsabile 
pentru verificarea respectării acestor 
criterii de către organizațiile de 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. insistă asupra necesității de a 
construi abordarea europeană a 
recursului colectiv pe principiul opt-in, 
prin care victimele sunt identificate în 
mod clar și iau parte la procedură numai 
în cazul în care acestea și-au exprimat în 
mod expres dorința de a participa, pentru 
a evita eventualele abuzuri;

Or. en

Amendamentul 80
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 13
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Proiectul de aviz Amendamentul

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în alt 
stat membru;

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în alt 
stat membru; o entitate reprezentativă ar 
trebui, de asemenea, să fie autorizată să 
reprezinte toate victimele, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu identificate la 
începutul procedurii;

Or. fr

Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiectul de aviz
Punctul 13

Proiect de aviz Amendamentul

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în 
alt stat membru;

eliminat

Or. de

Amendamentul 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în 
alt stat membru;

13. insistă asupra faptului că, în cazul
litigiilor transfrontaliere, entitatea
reprezentativă (autoritatea publică sau 
organizația de consumatori autorizată) ar 
trebui să poată să reprezinte victimele din 
alte state membre care s-au alăturat
procedurii de recurs colectiv și ar trebui,
de asemenea, să poată apăra victimele
implicate într-o procedură de recurs 
colectiv în alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 83
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în alt 
stat membru;

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă să poată apăra victime din 
alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în alt 
stat membru; subliniază că, în această 
privință, numai organizațiile special 
desemnate în acest scop, precum avocatul 
poporului, asociațiile de consumatori sau 
profesionale, ar trebui să aibă dreptul de 
a reprezenta victimele în proceduri 
judiciare;

Or. en
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Amendamentul 84
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv presupune ca o entitate 
reprezentativă (de exemplu, 
Ombudsmanul, asociațiile de consumatori 
sau profesionale) să poată apăra victime 
din alte state membre, în timp ce o entitate 
reprezentativă ar putea fi, de asemenea, 
autorizată să reprezinte victime în 
proceduri judiciare sau extrajudiciare în alt 
stat membru;

13. evidențiază faptul că eficiența 
recursului colectiv pentru a asigura și 
proteja drepturile încălcate prin 
săvârșirea aceluiași act ilegal și că
asemenea cerințe se bazează pe 
circumstanțe factuale și juridice identice
și presupun ca o entitate reprezentativă (de 
exemplu, Ombudsmanul, asociațiile de 
consumatori sau profesionale) să poată 
apăra victime din alte state membre, în 
timp ce o entitate reprezentativă ar putea fi, 
de asemenea, autorizată să reprezinte 
victime în proceduri judiciare sau 
extrajudiciare în alt stat membru;

Or. lt

Amendamentul 85
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. recunoaște că un element important 
într-un sistem de recurs colectiv este 
alegerea între procedura opt-in sau opt-
out; este conștient de faptul că 
organizațiile de consumatori consideră că 
sistemele opt-in sunt greoaie și 
costisitoare din cauza activității de 
pregătire implicate, cum ar fi 
identificarea consumatorilor, stabilirea 
faptelor în fiecare caz, precum și 
urmărirea cauzei respective și 
comunicarea cu fiecare reclamant, iar 
acestea se pot confrunta, de asemenea, cu 
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dificultăți în regruparea unui număr 
suficient de mare de consumatori care să 
participe la o procedură opt-in, din cauza 
incertitudinii cu privire la eficacitatea 
procedurii sau a lipsei de informații;

Or. en

Amendamentul 86
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 13b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. subliniază faptul că, într-o procedură 
opt-in, aceste dificultăți ar putea fi 
soluționate de către instanță, care ar 
putea permite consumatorilor să participe 
la o acțiune colectivă după pronunțarea 
unei hotărâri într-o cauză de referință și 
extinzând efectele hotărârii la toate 
victimele;

Or. en

Amendamentul 87
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 13c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. subliniază, de asemenea, faptul că 
soluțiile opt-out pot atenua multe dintre 
aceste dificultăți, cu toate că sunt adesea 
percepute negativ de anumite părți 
interesate, întrucât se estimează că există 
riscul ca acestea să încurajeze excesurile 
de litigii constatate în anumite jurisdicții 
neeuropene; constată că, în statele 
membre în care sunt în vigoare sisteme 
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opt-out, acțiunile colective s-au dovedit 
mai eficiente și permit o participare 
sporită a consumatorilor, fără a avea ca 
rezultat un exces de litigii; solicită 
Comisiei să garanteze că introducerea 
unui astfel de mecanism ar interzice 
participarea nevoluntară a victimelor în 
acțiunea colectivă și nu ar aduce atingere 
dreptului individual de acces la justiție;

Or. en

Amendamentul 88
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 13d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13d. invită Comisia să ia în considerare, 
alternativ, un sistem care să permită ca 
cel mai mare număr de victime să solicite 
despăgubiri, respectând, în același timp, 
sistemele naționale existente (opt-in/opt-
out), în conformitate cu principiul 
subsidiarității; subliniază că participarea 
scăzută la acțiunile colective ar trebui să 
fie evitată, deoarece aceasta duce la o 
situație în care cele mai multe dintre 
victimele care au suferit daune nu 
primesc compensații și care permite 
comercianților în culpă să își păstreze o 
parte din profitul ilegal în detrimentul 
consumatorilor și al comercianților 
onești;

Or. en

Amendamentul 89
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 13e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13e. este de părere că ar trebui să existe 
un sistem „opt-in” pentru creanțele 
colective, în cadrul căruia consumatorii 
trebuie să se prezinte în mod activ la un 
organism de reprezentare pentru a putea 
fi luați în calcul pentru despăgubire, 
pentru a se evita reprezentarea automată 
a consumatorilor, fără ca aceștia să se 
afle în cunoștință de cauză;

Or. nl

Amendamentul 90
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. susține faptul că instanța are un rol 
crucial de jucat în decizia cu privire la 
admisibilitatea plângerii, la caracterul 
reprezentativ al reclamantului, precum și în 
controlul modalităților de informare a 
consumatorilor;

14. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 91
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. susține faptul că instanța are un rol 
crucial de jucat în decizia cu privire la 
admisibilitatea plângerii, la caracterul 
reprezentativ al reclamantului, precum și

14. susține faptul că instanța are un rol 
crucial de jucat în decizia cu privire la 
admisibilitatea plângerii, la caracterul 
reprezentativ al reclamantului, pentru a 
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în controlul modalităților de informare a 
consumatorilor;

asigura că numai plângerile fondate sunt 
examinate și pentru a garanta un 
echilibru just între prevenirea utilizării 
abuzive și protecția dreptului la un acces
efectiv la justiție, atât pentru cetățeni, cât 
și pentru întreprinderile din Uniune;

Or. fr

Amendamentul 92
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. susține faptul că instanța are un rol 
crucial de jucat în decizia cu privire la 
admisibilitatea plângerii, la caracterul 
reprezentativ al reclamantului, precum și în 
controlul modalităților de informare a 
consumatorilor;

14. susține faptul că instanța are un rol 
crucial de jucat și o putere discreționară în 
decizia cu privire la admisibilitatea 
plângerii, la caracterul reprezentativ al 
reclamantului, precum și în controlul 
modalităților de informare a 
consumatorilor;

Or. lt

Amendamentul 93
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. subliniază că consumatorii pot lua 
parte la o acțiune colectivă numai dacă își 
exprimă dorința în acest sens și că nu 
trebuie să li se interzică posibilitatea de 
apărare individuală a drepturilor;

Or. de
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Amendamentul 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să stabilească modul de 
organizare a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea i-ar 
proteja pe acuzați împotriva abuzului 
sistemului;

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să stabilească modul de 
organizare a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea trebuie 
să îi protejeze pe acuzați împotriva 
abuzului sistemului;

Or. de

Amendamentul 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să stabilească modul de 
organizare a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea i-ar 
proteja pe acuzați împotriva abuzului 
sistemului;

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să asigure distribuirea 
echitabilă a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea i-ar 
proteja pe acuzați împotriva abuzului 
sistemului;

Or. en

Amendamentul 96
Hans-Peter Mayer
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Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să stabilească modul de 
organizare a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea i-ar 
proteja pe acuzați împotriva abuzului 
sistemului;

15. consideră că instanța ar trebui, de 
asemenea, să stabilească modul de 
organizare a despăgubirii și să verifice 
caracterul echitabil al măsurilor de 
finanțare; evidențiază faptul că 
mecanismele de control al jurisdicției și 
cerințele privind proporționalitatea i-ar 
proteja pe pârâți împotriva abuzului 
sistemului;

Or. de

Amendamentul 97
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. recunoaște importanța principiului 
conform căruia cheltuielile sunt suportate 
de partea care pierde procesul, ca un 
mijloc de a evita posibile abuzuri în 
cadrul unui mecanism de recurs colectiv 
la nivelul UE; subliniază faptul că 
măsurile de protecție necesare pentru a se 
evita cererile nefondate, cum ar fi 
reprezentarea reclamanților prin 
intermediul unor entități legitime care 
acționează în interesul public sau 
principiul proporționalității în ceea ce 
privește despăgubirea victimelor, sunt 
garanții care ar putea justifica o ajustare 
adecvată a acestui principiu, permițând 
judecătorului să reducă la discreția sa 
cheltuielile de judecată plătite de către 
partea care pierde;

Or. en
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Amendamentul 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 15b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15b. insistă asupra necesității de a 
respecta principiul conform căruia 
cheltuielile sunt suportate de partea care 
pierde procesul, pentru a se evita 
proliferarea cererilor nefondate;

Or. en

Amendamentul 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente care să 
asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite;

16. evidențiază faptul că furnizarea de 
informații cu privire la recursuri colective 
joacă un rol major pentru accesibilitatea și 
eficacitatea procedurii, deoarece 
consumatorii trebuie să cunoască faptul că 
au fost victimele aceleiași practici ilegale și 
că a fost demarată o acțiune colectivă, 
inclusiv în alt stat membru; solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
mecanisme eficiente care să asigure că un 
număr maxim de victime este informat și 
făcut conștient de drepturile și obligațiile 
care îi revin, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite;

Or. en
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Amendamentul 100
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente care să 
asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite;

16. evidențiază faptul că furnizarea de 
informații cu privire la recursuri colective 
joacă un rol major pentru accesibilitatea și 
eficacitatea procedurii, deoarece 
consumatorii trebuie să cunoască faptul că 
au fost afectați de aceleași practici ilegale 
și că a fost demarată o acțiune colectivă, 
inclusiv în alt stat membru; solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
mecanisme eficiente care să asigure că un 
număr maxim de consumatori afectați este 
informat și făcut conștient de drepturile și 
obligațiile care îi revin, în special atunci 
când respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite; subliniază faptul că 
organizațiile de consumatori, atât la nivel 
național, cât și la nivelul UE, ar trebui să
joace un rol în furnizarea de informații 
membrilor lor pe întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 101
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente care să 

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente și să aloce 
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asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite;

mijloace financiare substanțiale care să 
asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite; insistă, în acest sens, 
asupra rolului determinant pe care 
organizațiile de consumatori și Centrele 
Europene ale Consumatorilor (ECC) îl 
pot juca în transmiterea de informații 
unui număr cât mai mare de persoane, în 
special consumatorilor celor mai 
vulnerabili;

Or. fr

Amendamentul 102
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente care să 
asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite;

16. evidențiază faptul că informarea cu 
privire la recursuri colective joacă un rol 
major pentru eficacitatea procedurii, 
deoarece consumatorii trebuie să cunoască 
faptul că au fost victimele aceleiași practici 
ilegale și că a fost demarată o acțiune 
colectivă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare mecanisme eficiente care să 
asigure că un număr maxim de victime este 
informat, în special atunci când 
respectivele persoane locuiesc în state 
membre diferite, evitând afectarea 
nejustificată a reputației părții în cauză, 
pentru a respecta cu scrupulozitate 
prezumția de nevinovăție;

Or. fr

Amendamentul 103
Sylvana Rapti
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Proiect de aviz
Punctul 16a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. sugerează că, pentru a facilita 
cooperarea între entitățile abilitate să 
întreprindă acțiuni colective, în special în 
cazuri transfrontaliere, ar trebui să fie 
stabilit un registru online de cazuri 
inițiate și în curs de desfășurare la nivelul 
UE; subliniază faptul că o astfel de 
fereastră europeană unică ar servi ca un 
instrument util pentru entitățile abilitate 
care plănuiesc să introducă un recurs 
colectiv în instanță, pentru a identifica 
dacă o acțiune similară este inițiată într-
un alt stat membru; subliniază importanța 
schimbului de cele mai bune practici și a 
aplicării celor mai bune tehnologii 
disponibile pentru a facilita schimbul de 
informații, depunerea și gruparea 
cazurilor;

Or. en

Amendamentul 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile 
colective să fie posibile din punct de 
vedere practic, statele membre ar trebui să 
garanteze disponibilitatea unor 
mecanisme adecvate de finanțare; 
evidențiază că autoritățile publice ar 
trebui să refuze să aloce resurse unor 
cereri nefondate;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 105
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile 
colective să fie posibile din punct de 
vedere practic, statele membre ar trebui să 
garanteze disponibilitatea unor 
mecanisme adecvate de finanțare; 
evidențiază că autoritățile publice ar 
trebui să refuze să aloce resurse unor 
cereri nefondate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile 
colective să fie posibile din punct de 
vedere practic, statele membre ar trebui să 
garanteze disponibilitatea unor 
mecanisme adecvate de finanțare; 
evidențiază că autoritățile publice ar 
trebui să refuze să aloce resurse unor 
cereri nefondate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 17
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Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic,
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare; evidențiază că autoritățile 
publice ar trebui să refuze să aloce 
resurse unor cereri nefondate;

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile și ținând cont de faptul că 
este posibil ca unele organizații de 
consumatori să nu poată întreprinde 
acțiuni colective din cauza lipsei de 
resurse, Comisia ar trebui să examineze 
posibilitatea finanțării recursului colectiv 
într-un mod care să nu denatureze 
libertatea contractuală, libera concurență
și principiile pieței interne;

Or. en

Amendamentul 108
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic, 
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare; evidențiază că autoritățile 
publice ar trebui să refuze să aloce 
resurse unor cereri nefondate;

17. afirmă că finanțarea necesară 
organizării acțiunilor colective trebuie să 
se desfășoare în conformitate cu 
reglementările naționale privind 
cheltuielile de judecată pentru a se evita 
abuzul și că finanțarea nu ar trebui să se 
realizeze separat de către statele membre; 
evidențiază necesitatea respectării 
principiului aplicabil conform căruia 
partea care cade în pretenții trebuie să 
suporte cheltuielile;

Or. de

Amendamentul 109
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 17
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Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic, 
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare; evidențiază că autoritățile 
publice ar trebui să refuze să aloce 
resurse unor cereri nefondate;

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic, 
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare, concepute astfel încât, pe de 
o parte, să nu încurajeze introducerea 
recursurilor nefondate și, pe de altă parte, 
cetățenii și întreprinderile, îndeosebi 
IMM-urile, să nu fie privați de accesul la 
justiție din cauza insuficienței resurselor 
financiare;

Or. fr

Amendamentul 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic, 
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare; evidențiază că autoritățile 
publice ar trebui să refuze să aloce resurse 
unor cereri nefondate;

17. afirmă că, pentru ca acțiunile colective 
să fie posibile din punct de vedere practic, 
statele membre ar trebui să garanteze 
disponibilitatea unor mecanisme adecvate 
de finanțare; evidențiază că autoritățile 
publice ar trebui să refuze să aloce resurse 
unor cereri nefondate; sugerează Comisiei 
să lucreze la posibilitatea creării unui 
fond finanțat dintr-un anumit procent din 
amenzile aplicate de către autoritățile 
publice pentru a sancționa practicile prin 
care se încalcă legislația în domeniul 
concurenței din UE; propune ca un astfel 
de fond să poată fi apoi folosit pentru a 
finanța procedurile de recurs colectiv în 
cazul în care entitatea reprezentativă nu 
își permite să aducă cazul în instanță;

Or. en
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Amendamentul 111
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. invită Comisia să examineze cu 
atenție posibilitatea creării unui fond 
european finanțat dintr-o parte a 
amenzilor aplicate întreprinderilor care 
încalcă legislația UE în domeniul 
concurenței; propune ca un astfel de fond 
să poată fi folosit pentru a acoperi 
costurile acțiunilor colective 
transfrontaliere cu o dimensiune 
europeană, cu condiția ca entitatea 
reprezentativă să dovedească că fondurile 
vor fi utilizate în acest scop; invită statele 
membre să ia în considerare instituirea de 
fonduri similare la nivel național, 
folosind veniturile provenite din amenzile 
aplicate de către autoritățile lor publice; 
subliniază că o astfel de opțiune ar 
furniza resurse suplimentare pentru a 
lupta împotriva comportamentului 
fraudulos, dar ar fi, de asemenea, un mod 
echitabil de a finanța recursul colectiv 
pentru consumatori, întrucât o parte a 
amenzilor ar fi indirect returnate 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 17b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17b. consideră că, în orice caz, 
compensațiile nu pot fi utilizate pentru a
finanța procedurile de recurs colectiv, 
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întrucât numai prejudiciul efectiv suferit 
de reclamanți trebuie compensat;

Or. en

Amendamentul 113
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 17c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17c. insistă asupra necesității de a se evita 
finanțarea părților terțe, cu scopul de a 
preveni abuzurile și crearea unei „piețe a 
litigiilor”;

Or. en

Amendamentul 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar 
un număr foarte limitat de cauze va fi 
tratat.

eliminat

Or. de

Amendamentul 115
Wim van de Camp
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Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar 
un număr foarte limitat de cauze va fi 
tratat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar 
un număr foarte limitat de cauze va fi 
tratat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 18
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Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar 
un număr foarte limitat de cauze va fi 
tratat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar 
un număr foarte limitat de cauze va fi 
tratat.

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă de prima dată acțiuni 
colective din cauza lipsei resurselor și a 
necesității respectării principiului 
conform căruia partea care cade în 
pretenții trebuie să suporte cheltuielile 
aferente procedurii, astfel încât 
organizațiile de consumatori să își poată 
acoperi cheltuielile de judecată și, 
eventual, să instituie o rezervă din care să 
poată fi finanțate acțiunile viitoare.

Or. de

Amendamentul 119
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 18
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Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar un 
număr foarte limitat de cauze va fi tratat.

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor
pentru entitățile care îndeplinesc 
condițiile de acordare a posibilității de a 
acționa în cadrul procedurilor de recurs 
colectiv, deoarece, fără o finanțare 
adecvată, doar un număr foarte limitat de 
cauze va fi tratat.

Or. fr

Amendamentul 120
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor, 
deoarece, fără o finanțare adecvată, doar un 
număr foarte limitat de cauze va fi tratat.

18. este conștientă de faptul că unele 
organizații de consumatori pot să nu fie în 
măsură să introducă acțiuni colective din 
cauza lipsei resurselor și, prin urmare, ar 
trebui introdus un mecanism echitabil 
pentru suportarea costurilor procedurilor și 
ar trebui create fonduri speciale pentru 
susținerea acțiunilor colective, deoarece, 
fără o finanțare adecvată, doar un număr 
foarte limitat de cauze va fi tratat.

Or. lt

Amendamentul 121
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 18a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

18a. remarcă faptul că anumite state care 
dispun de un sistem de recurs colectiv au 
pus în aplicare mecanisme pentru a oferi 
asistență financiară solicitanților care 
doresc să introducă un recurs colectiv 
aparent fondat în drept, dar care nu 
dispun de resurse suficiente pentru 
asumarea costurilor.

Or. fr

Amendamentul 122
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 18b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18b. subliniază faptul că, în conformitate 
cu Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
referitoare la garantarea unor evaluări de 
impact independente, Comisia trebuie să 
evalueze implicațiile potențiale ale unei 
noi propuneri asupra IMM-urilor și a 
competitivității industriale, precum și să 
ia în considerare pe deplin toate opțiunile, 
inclusiv o examinare temeinică a 
posibilității de a nu întreprinde nicio 
acțiune;

Or. en


