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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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

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

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

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,

Necesitatea unui cadru la nivelul UE
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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

Principii generale – garanții solide împotriva litigiilor abuzive
9. evidențiază faptul că ar trebui încurajată atunci când este posibil soluționarea timpurie a 

litigiilor, iar procedura judiciară ar trebui considerată ultima soluție;

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;

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;

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;

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;

Rolul instanței și importanța informării
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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;

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;

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;

Finanțarea recursului colectiv
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;

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.


