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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Após quase uma década de deliberação, o relator subscreve plenamente a apresentação por 
parte da Comissão da presente diretiva. Os consumidores, bem como as pequenas e médias 
empresas, estão impedidos de exercer o seu direito comunitário de indemnização por danos 
sofridos em consequência de infrações ao direito da concorrência. 

No que diz respeito à aplicação privada, o relator gostaria de ver aplicados mecanismos de 
ação coletiva e representativa. Na declaração de acompanhamento da resolução do 
Parlamento Europeu (P6_TA(2009)0187), a Comissão concorda que deve existir uma 
abordagem integrada da ação coletiva para garantir um tratamento consistente das ações de 
indemnização na área do direito da concorrência da União. As medidas horizontais 
vinculativas para a ação coletiva ainda não são uma realidade. As ações coletivas permitiriam 
que entidades reais e qualificadas, tais como associações de consumidores e organizações 
profissionais, apresentassem ações em nome do demandante individual. Contudo, o relator 
insta a que apenas um grupo de pessoas claramente identificado possa atuar como 
representante e participar na ação de indemnização. A identificação deve estar completa 
quando a ação de indemnização é apresentada e o relator sugere um modelo de participação. 
Tendo em conta que apenas 25 % de processos de cartéis conduzem a ações de indemnização 
na União Europeia, tem de se fazer mais para encorajar os consumidores a reclamar os seus 
direitos. 

O relator reconhece que o pedido de programa de clemência é uma grande contribuição para a 
deteção de cartéis, tornando assim o pedido de indemnização possível em primeiro lugar. O 
relator não concorda com a proposta da Comissão de introduzir uma lista cinzenta de limites 
na divulgação dos elementos de prova após uma autoridade da concorrência ter encerrado o 
seu processo. Todos os elementos de prova provenientes de requerentes de clemência devem 
ser abrangidos pelas regras do n.º 1 do artigo 6.º, independentemente de terem sido recebidos 
no pedido de clemência ou após um pedido da autoridade da concorrência. 

Apesar de por vezes existirem processos de concorrência que só são possíveis por conta de 
um denunciante, não há uma referência específica a esta situação na proposta de diretiva. A 
proteção de um denunciante diz respeito apenas à identidade do denunciante e não à 
informação fornecida. A identidade não é importante em relação ao dano ou ao valor do dano. 
Atualmente, a identidade dos denunciantes é protegida pela legislação dos Estados-Membros. 
Para assegurar a previsibilidade e a deliberação equivalente, os dados pessoais devem ser 
adicionados à diretiva. 

O relator acolhe com agrado a proposta da Comissão de que cabe ao demandado o ónus da 
prova, tornando mais fácil para os demandantes estabelecer as suas ações. As lacunas nos 
elementos de prova favorecem o demandante e serão um benefício claro para os adquirentes 
diretos. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os adquirentes têm 
direito a apresentar ações. Contudo, as regras propostas incluem tanto uma presunção de 
inexistência como de existência de repercussão dos sobrecustos nos adquirentes indiretos. 
Esta situação levará possivelmente a ações de indemnização por parte tanto dos demandantes 
diretos como dos indiretos. O relator não é favorável a este sistema duplo e sugere que, 
sempre que não existam elementos de prova suficientes para provar a repercussão, o ónus da 
prova recaia sobre o adquirente indireto. Assim, é criado um sistema de um pilar, 
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disponibilizando orientações claras aos tribunais nacionais. 

Os danos sofridos devem ser compensados. É vital para que os cartéis sintam o dano real que 
causaram aos mercados e aos clientes. A fim de aumentar a proteção da parte lesada pela 
infração ao direito da concorrência, é importante assegurar que esta tenha uma voz forte no 
processo judicial. Por conseguinte, o relator sugere que a parte lesada deve estar em vantagem 
em relação à estimativa e, portanto, pretende que a estimativa se baseie na estimativa da parte 
lesada. Além disso, desincentiva também a participação dos cartéis porque a influência dos 
infratores nos processos judiciais é reduzida.

Para um consumidor, uma organização de consumidores ou uma pequena empresa, o risco de 
ter de pagar as despesas judiciais em caso de perda pode dissuadi-los severamente da 
apresentação de ações de indemnização. Para aumentar a possibilidade de apresentação de 
ações de indemnização, o relator sugere que se crie um fundo financiado pelas coimas pagas 
pelos processos de infração da concorrência. Este fundo financiaria um primeiro veredicto 
indicativo de um processo potencial baseado em elementos de prova fornecidos por um 
demandante potencial. Assim, seriam reduzidas as exigências dos danos de ações de 
indemnização e os tribunais receberiam menos ações de indemnização desnecessárias. 
Cumpre assinalar que a regra que dita que "quem perde arca com os custos" será mantida.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A aplicação privada é um 
mecanismo vital para a aplicação efetiva 
do direito da concorrência. Contudo, as 
ações individuais por si só não serão 
satisfatórias e é portanto necessário 
permitir ações coletivas na presente 
diretiva.

Or. en
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Justificação

Deve existir uma abordagem integrada da ação coletiva para garantir um tratamento 
consistente das ações de indemnização, tais como legislação em matéria de proteção dos 
consumidores. Uma vez que tais medidas horizontais ainda não são uma realidade, o relator 
gostaria de as introduzir na presente diretiva. Tendo em conta o baixo número de ações de 
indemnização, devem ser tomadas medidas adicionais para encorajar os consumidores a 
reclamar os seus direitos. As ações coletivas reduzirão as exigências para os consumidores 
contactarem os tribunais nacionais.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É importante que a informação 
fornecida pelos requerentes de clemência 
seja protegida, já que assim será 
melhorado o incentivo aos membros do 
cartel para que se apresentem e 
participem em programas de clemência. 
Por conseguinte, as limitações em matéria 
de divulgação dos elementos de prova por 
parte de uma autoridade da concorrência 
devem ser alargadas para abranger toda a 
informação fornecida pelo requerente de 
clemência, independentemente de a 
informação ter sido fornecida por 
iniciativa própria do membro do cartel ou 
após um pedido da autoridade da 
concorrência.

Or. en

Justificação

Os pedidos de programas de clemência são uma grande contribuição para a deteção de 
cartéis, tornando assim os procedimentos de acusação particular possíveis em primeiro 
lugar. Todos os elementos de prova provenientes de requerentes de clemência serão 
abrangidos pelas regras do n.º 1 do artigo 6.º, independentemente de terem sido recebidos no 
âmbito do pedido de clemência ou após um pedido da autoridade da concorrência.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Mesmo que o papel dos 
denunciantes individuais seja ainda 
pequeno, a proteção de pessoas que 
forneçam informações deve estar 
explicitamente incluída na presente 
diretiva. Apenas os dados pessoais e as 
informações ligadas a dados pessoais 
devem ser incluídas nas informações cuja 
divulgação os tribunais nacionais não 
podem, em qualquer momento, ordenar a 
uma parte ou a um terceiro.

Or. en

Justificação

Apesar de existirem processos de concorrência que só são possíveis por conta de um 
denunciante, não há uma referência específica a esta situação na proposta de diretiva. A 
proteção de um denunciante diz respeito apenas à identidade do denunciante e não à 
informação fornecida. Para assegurar a previsibilidade e a deliberação equivalente, os 
dados pessoais devem ser adicionados à diretiva. Atualmente, a identidade dos denunciantes 
é protegida pela legislação dos Estados-Membros.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os consumidores ou as empresas nos 
quais foram repercutidos os danos 
emergentes sofreram um dano causado por 
uma infração ao direito nacional ou ao 
direito da concorrência da União. Embora 
esses danos devam ser objeto de uma 
reparação pela empresa infratora, pode 
ser particularmente difícil para os 
consumidores ou para as empresas que 
não adquiriram diretamente à empresa 

(31) Os consumidores ou as empresas nos 
quais foram repercutidos os danos 
emergentes sofreram um dano causado por 
uma infração ao direito nacional ou ao 
direito da concorrência da União. No que 
respeita à quantificação da repercussão, o 
tribunal nacional deve ter competência para 
estimar a parte dos sobrecustos repercutida 
no nível dos adquirentes indiretos no litígio 
nele pendente. A empresa infratora deve 
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infratora provar o âmbito desses danos. 
Por conseguinte, convém prever que, 
quando a existência de um pedido de 
indemnização ou o montante a conceder 
dependerem de se saber se, e em que grau, 
um custo adicional pago pelo adquirente 
direto da empresa infratora foi 
repercutido no adquirente indireto, o 
último seja considerado como tendo 
apresentado a prova de que um custo 
adicional pago pelo adquirente direto foi 
repercutido no seu nível, quando ele 
puder demonstrar que, prima facie, essa 
repercussão se verificou. Convém, além 
disso, definir em que condições o 
adquirente indireto deve ser considerado 
como tendo estabelecido tal prova prima 
facie. No que respeita à quantificação da 
repercussão, o tribunal nacional deve ter 
competência para estimar a parte dos 
sobrecustos repercutida no nível dos 
adquirentes indiretos no litígio nele 
pendente. A empresa infratora deve ser 
autorizada a apresentar elementos de prova 
de que o dano emergente não foi 
repercutido ou não foi repercutido na 
totalidade.

ser autorizada a apresentar elementos de 
prova de que o dano emergente não foi 
repercutido ou não foi repercutido na 
totalidade.

Or. en

Justificação

As regras propostas incluem tanto uma presunção de inexistência como uma presunção de 
existência de repercussão dos sobrecustos nos adquirentes indiretos. Esta situação levará 
possivelmente a ações de indemnização por parte tanto dos demandantes diretos como dos 
indiretos. Um sistema tão dual não é favorável. Pelo contrário, sempre que não existam 
elementos de prova suficientes para provar a repercussão, o ónus da prova recai sobre o 
adquirente indireto. Assim, é criado um sistema de um pilar, disponibilizando orientações 
claras aos tribunais nacionais.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Uma parte lesada que tenha provado 
que sofreu danos em resultado de uma 
infração ao direito da concorrência 
necessita ainda de provar a extensão dos 
danos sofridos, a fim de obter uma 
indemnização. A quantificação dos danos 
no domínio antitrust é um processo que 
exige um intenso apuramento dos factos e 
pode requerer a aplicação de modelos 
económicos complexos. Tal é 
frequentemente muito oneroso, sendo 
difícil para as partes lesadas obter os dados 
necessários para fundamentar os seus 
pedidos de indemnização. Como tal, a 
quantificação dos danos no domínio 
antitrust pode constituir um obstáculo 
significativo que impede as partes lesadas 
de obterem uma indemnização 
compensatória pelos danos sofridos.

(34) Uma parte lesada que tenha provado 
que sofreu danos em resultado de uma 
infração ao direito da concorrência 
necessita ainda de provar a extensão dos 
danos sofridos, a fim de obter uma 
indemnização. A quantificação dos danos 
no domínio antitrust é um processo que 
exige um intenso apuramento dos factos e 
pode requerer a aplicação de modelos 
económicos complexos. Tal é 
frequentemente muito oneroso, sendo 
difícil para as partes lesadas obter os dados 
necessários para fundamentar os seus 
pedidos de indemnização. Como tal, a 
quantificação dos danos no domínio 
antitrust pode constituir um obstáculo 
significativo que impede as partes lesadas 
de obterem uma indemnização 
compensatória pelos danos sofridos. De 
igual modo, o processo de quantificação 
dos danos pode variar consoante as 
diferentes jurisdições nacionais. De forma 
a assegurar normas transparentes e 
previsibilidade a Comissão deve fornecer 
mais orientações a nível comunitário.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma deliberação eficiente e harmonizada nas ações de indemnização das 
infrações ao direito da concorrência por tribunais nacionais, a Comissão deve fornecer 
orientações a nível comunitário no que diz respeito à quantificação dos danos. Assim, o 
processo de estimativa dos danos causados por uma infração ao direito da concorrência 
seria simplificado e a previsibilidade e a harmonização do processo seriam melhoradas.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Na ausência de regras da União sobre (36) Na ausência de regras da União sobre 
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a quantificação dos danos causados por 
uma infração ao direito da concorrência, 
compete ao ordenamento jurídico nacional 
de cada Estado-Membro e aos tribunais 
nacionais determinar os requisitos que a 
parte lesada tem de cumprir para provar o 
montante dos danos sofridos, a precisão 
com que tem de provar esse montante, os 
métodos que podem ser utilizados para 
quantificar o montante e as consequências 
de não poder cumprir plenamente os 
requisitos fixados. No entanto, esses 
requisitos nacionais não devem ser menos 
favoráveis do que os que regem ações 
nacionais semelhantes (princípio da 
equivalência) nem devem tornar o 
exercício do direito da UE relativo à 
indemnização praticamente impossível ou 
excessivamente difícil (princípio da 
eficácia). Deve atender-se, a este respeito, 
a quaisquer assimetrias da informação 
entre as partes e ao facto de a quantificação 
dos danos requerer que se aprecie a forma 
como o mercado em questão teria evoluído 
na ausência da infração. Esta apreciação 
implica uma comparação com uma 
situação que, por definição, é hipotética, 
pelo que nunca poderá ser feita com toda a 
exatidão. Convém, portanto, dar aos 
tribunais nacionais a competência para 
estimar o montante dos danos causados 
pela infração ao direito da concorrência.

a quantificação dos danos causados por 
uma infração ao direito da concorrência, 
compete ao ordenamento jurídico nacional 
de cada Estado-Membro e aos tribunais 
nacionais determinar os requisitos que a 
parte lesada tem de cumprir para provar o 
montante dos danos sofridos, a precisão 
com que tem de provar esse montante, os 
métodos que podem ser utilizados para 
quantificar o montante e as consequências 
de não poder cumprir plenamente os
requisitos fixados. No entanto, esses 
requisitos nacionais não devem ser menos 
favoráveis do que os que regem ações 
nacionais semelhantes (princípio da 
equivalência) nem devem tornar o 
exercício do direito da UE relativo à 
indemnização praticamente impossível ou 
excessivamente difícil (princípio da 
eficácia). Deve atender-se, a este respeito, 
a quaisquer assimetrias da informação 
entre as partes e ao facto de a quantificação 
dos danos requerer que se aprecie a forma 
como o mercado em questão teria evoluído
na ausência da infração. Esta apreciação 
implica uma comparação com uma 
situação que, por definição, é hipotética, 
pelo que nunca poderá ser feita com toda a 
exatidão. Convém, portanto, dar aos 
tribunais nacionais a competência para 
estimar o montante dos danos causados 
pela infração ao direito da concorrência. 
Neste contexto deve ser colocada a tónica 
na estimativa dos danos sofridos pelas 
partes lesadas.

Or. en

Justificação

De modo a aumentar a proteção da parte lesada pela infração ao direito da concorrência, é 
importante assegurar que esta tenha uma voz forte no processo judicial. Ao dar ênfase à 
estimativa dos danos da parte lesada, assegura-se que a parte mais vulnerável seja 
protegida. Além disso, desincentiva também a participação dos cartéis porque o poder dos 
infratores nos processos judiciais é reduzido.
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) As partes lesadas e as empresas 
infratoras devem ser encorajadas a acordar 
numa reparação dos danos causados por 
uma infração ao direito da concorrência 
através de mecanismos de resolução 
amigável de litígios, como a resolução 
extrajudicial de litígios, a arbitragem e a 
mediação. Sempre que possível, uma tal 
resolução amigável de litígios deve cobrir 
o maior número possível de partes lesadas 
e empresas infratoras. As disposições na 
presente diretiva sobre a resolução 
amigável de litígios são, por conseguinte, 
de molde a facilitar a utilização de tais 
mecanismos e a aumentar a sua eficácia.

(37) Assinala que os tribunais nacionais 
estão muitas vezes sobrecarregados e que 
as ações de indemnização podem ser um 
processo moroso. Por conseguinte, as 
partes lesadas e as empresas infratoras 
devem ser encorajadas a acordar numa 
reparação dos danos causados por uma 
infração ao direito da concorrência através 
de mecanismos de resolução amigável de 
litígios, como a resolução extrajudicial de 
litígios, a arbitragem e a mediação. Sempre 
que possível, uma tal resolução amigável 
de litígios deve cobrir o maior número 
possível de partes lesadas e empresas 
infratoras. Tendo em conta que as ações 
individuais podem ser insuficientes, as 
ações coletivas apresentadas por 
entidades reais e qualificadas, tais como 
associações de consumidores e 
organizações profissionais que agem em 
nome do demandante individual ou são 
por este identificadas, devem ser 
explicitamente incluídas na presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

As ações coletivas permitiriam que entidades reais e qualificadas, tais como associações de 
consumidores e organizações profissionais, apresentassem ações em nome do demandante 
individual. Contudo, apenas um grupo de pessoas claramente identificado pode atuar como 
representante e participar na ação de indemnização. A identificação deve estar completa 
quando a ação de indemnização é apresentada e o relator sugere um modelo de participação.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(41-A) As despesas dos processos judiciais 
não devem dissuadir os demandantes de 
apresentarem ações bem fundamentadas 
nos tribunais.  Os Estados-Membros 
devem tomar medidas adequadas para 
facultar às partes lesadas o acesso ao 
financiamento para pedidos de reparação 
de danos.  Tal pode ser alcançado através 
de um fundo financiado por coimas pagas 
pelos infratores.

Or. en

Justificação

Para um consumidor, uma organização de consumidores ou uma pequena empresa, o risco 
de ter de pagar as despesas judiciais pode dissuadi-los severamente da apresentação de 
ações de indemnização. A criação de um fundo, financiado pelas coimas pagas pelos 
processos de infração da concorrência anteriores, aumentaria a possibilidade de 
apresentação de ações de indemnização. Este fundo financiaria um primeiro veredicto 
indicativo de um processo potencial baseado em elementos de prova fornecidos por um 
demandante potencial. Devemos referir que a regra que dita que quem perder arcará com os 
custos deve ser mantida.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

3. «ação de indemnização», uma ação ao 
abrigo do direito nacional pela qual uma 
parte lesada apresenta um pedido de 
reparação de danos num tribunal nacional; 
pode cobrir também ações pelas quais uma 
pessoa que atua em nome de uma ou mais 
partes lesadas intenta uma ação de 
indemnização num tribunal nacional, 
quando a legislação nacional prevê essa 
possibilidade;

3. «ação de indemnização», uma ação ao 
abrigo do direito nacional pela qual uma 
parte lesada apresenta um pedido de 
reparação de danos num tribunal nacional; 
pode cobrir também ações pelas quais uma 
pessoa que atua em nome de uma ou mais 
partes lesadas intenta uma ação de 
indemnização num tribunal nacional;

Or. en
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Justificação

Deve existir uma abordagem integrada da ação coletiva e representativa para garantir um 
tratamento consistente das ações de indemnização na área do direito da concorrência da 
União e noutras áreas, tais como a legislação em matéria de proteção dos consumidores. 
Tendo em conta o baixo número geral de ações de indemnização na União Europeia, devem 
ser tomadas medidas adicionais para encorajar os consumidores a reclamar os seus direitos. 
As ações coletivas e representativas reduzirão as exigências para os consumidores 
contactarem os tribunais nacionais.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 31 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) declarações de empresa em matéria de 
clemência; e

(g) todos os documentos fornecidos por 
um requerente de clemência; e

Or. en

Justificação

Os pedidos de programas de clemência são uma grande contribuição para a deteção de 
cartéis, tornando assim os procedimentos de acusação particular possíveis em primeiro 
lugar. Todos os elementos de prova provenientes de requerentes de clemência serão 
abrangidos pelas regras do artigo 6.º, n.º 31 independentemente de terem sido recebidos no 
âmbito do pedido de clemência ou após um pedido da autoridade da concorrência.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Denúncias

1. Qualquer pessoa com motivos razoáveis 
para crer que alguém cometeu ou 
pretende cometer uma infração no âmbito 
da presente diretiva pode notificar uma 
autoridade da concorrência sobre os 
pormenores e pode requerer que a sua 
identidade seja mantida confidencial no 



PA\1005038PT.doc 13/14 PE519.553v01-00

PT

que diz respeito à notificação.
2. A autoridade da concorrência deve 
manter a confidencialidade da identidade 
da pessoa que a notificou, nos termos do 
artigo 7.º, n.º 34 e à qual foi dada a 
garantia de confidencialidade.

Or. en

Justificação

Para encorajar o público a fornecer informação às autoridades da concorrência, a presente 
diretiva deve incluir a proteção explícita da identidade do denunciante. Mesmo que a 
informação fornecida seja insuficiente como elemento de prova num processo relativo a 
cartel, a autoridade da concorrência pode dar início a uma investigação.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 51

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(o) o demandado cometeu uma infração 
ao direito da concorrência;
(p) a infração teve como consequência um 
sobrecusto para o adquirente direto do 
demandado; e
(q) ele adquiriu os bens ou serviços objeto 
da infração, ou adquiriu bens ou serviços 
derivados ou que incluem os bens ou 
serviços objeto da infração.

Or. en

Justificação

As regras propostas incluem tanto uma presunção de inexistência como uma presunção de 
existência de repercussão dos sobrecustos nos adquirentes indiretos. Esta situação levará 
possivelmente a ações de indemnização por parte tanto dos demandantes diretos como dos 
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indiretos. Cabe aos tribunais nacionais evitar inconsistências nas decisões por parte das 
jurisdições nacionais em processos paralelos. Um sistema tão dual não é favorável. Pelo 
contrário, sempre que não existam elementos de prova suficientes para provar a repercussão, 
o ónus da prova recai sobre o adquirente indireto.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 57

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

De modo a aumentar a proteção da parte lesada pela infração ao direito da concorrência, é 
importante assegurar que esta tenha uma voz forte no processo judicial. Ao dar ênfase à 
estimativa dos danos da parte lesada, assegura-se que a parte mais vulnerável seja 
protegida. Além disso, desincentiva também a participação dos cartéis porque o poder dos 
infratores nos processos judiciais é reduzido.


