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Amendamentul 1
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor; solicită 
Comisiei să prezinte un studiu de impact,
înainte de orice altă inițiativă, pe baza 
diferitelor soluții, legislative sau nu, 
preconizate, luând în considerare 
sectoarele de activitate, tradițiile juridice 
ale UE și ordinile jurisdicționale ale celor 
27 de state membre;

Or. fr

Amendamentul 2
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor; subliniază 
faptul că mecanismul de recurs colectiv 
va îmbunătăți semnificativ accesul IMM-
urilor la justiție reducând cheltuielile de 
judecată și simplificând procedurile de 
lungă durată; solicită Comisiei să 
propună soluții inovatoare de 
autofinanțare pentru a asigura că 
acțiunile de recurs colectiv sunt 
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accesibile;

Or. en

Amendamentul 3
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor și, în cele 
din urmă, să prezinte rapid un cadru 
legislativ, inclusiv standarde minime 
pentru un sistem coerent al UE, precum și 
inițiative sectoriale specifice, de exemplu, 
în domeniile concurenței, protecției 
consumatorilor și mediului;

Or. en

Amendamentul 4
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor întrucât un 
număr considerabil de consumatori și 
întreprinderi care au suferit prejudicii nu 
obțin despăgubiri și practicile ilegale 
continue provoacă pierderi globale 
semnificative pentru societate;
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Or. en

Amendamentul 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să clarifice în continuare nevoia de 
măsuri europene în ceea ce privește 
principiul subsidiarității și impactul 
asupra IMM-urilor în special și, în cazul 
în care măsurile se dovedesc a fi necesare, 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 6
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor;

1. salută eforturile Comisiei către o 
abordare europeană coerentă în materia 
recursului colectiv (RC); solicită Comisiei 
să acorde o atenție deosebită protecției 
consumatorilor și IMM-urilor, întrucât 
posibilitatea de a consolida apărarea
permite reducerea cheltuielilor și o 
eficiență sporită;;

Or. lt
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Amendamentul 7
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că, deși există 
drepturi ale consumatorilor și drepturile 
de concurență pe întreg teritoriul UE, 
consumatorii și întreprinderile se află 
adesea în imposibilitatea de a-și exercita 
drepturile din cauza mijloacelor de recurs 
inadecvate existente în cazul cererilor 
colective; de asemenea, constată că, în 
urma integrării pieței UE, majoritatea 
prejudiciilor colective au o componentă 
transfrontalieră, subliniind nevoia de 
mecanisme de recurs coerente la nivelul 
UE bazate pe aceleași caracteristici și prin 
care cauzele transfrontaliere pot fi 
soluționate în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 8
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că dispozițiile legislative 
deja existente, care permit protejarea 
consumatorilor, cum ar fi Regulamentul 
din 2007 privind cererile cu valoare 
redusă sau Directiva din 2008 privind 
medierea în materie civilă și comercială 
nu au avut încă timp să producă pe deplin 
efecte și, prin urmare, ar trebui să fie 
valorificate mai bine înainte de a adăuga 
un nou instrument cu consecințe 
nesigure;
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Or. fr

Amendamentul 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că litigiile pentru 
care se formulează recurs sunt adesea 
legate de diferite sectoare industriale și 
domenii ale legislației; prin urmare, 
avertizează asupra faptului că o abordare 
sectorială specifică ar îngreuna accesul 
consumatorilor și al IMM-urilor la justiție 
și ar conduce la fragmentarea dreptului 
procedural național; preferă un 
instrument orizontal în locul unei acțiuni 
sectoriale specifice;

Or. en

Amendamentul 10
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că daunele aduse 
mediului sunt deseori de natură 
transfrontalieră (deversările de petrol, 
nori chimici etc.) și, prin urmare, solicită 
Comisiei să extindă recursul colectiv (RC) 
la punerea în aplicare a legislației UE în 
domeniul mediului; subliniază că acest 
lucru ar asigura funcționarea adecvată a 
pieței interne și punerea eficace în 
aplicare a principiului „poluatorul 
plătește”;
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Or. en

Amendamentul 11
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că ține de responsabilitatea 
Comisiei Europene, înainte de orice altă 
inițiativă, să demonstreze valoarea 
adăugată a unei inițiative europene în 
acest domeniu, în special prin măsurarea 
cu precizie a impactului economic care ar 
rezulta din introducerea recursului 
colectiv în Europa;

Or. fr

Amendamentul 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că aplicarea oricărei acțiuni 
a UE în materie de recurs colectiv ar 
trebui să se aplice în primul rând unui 
domeniu restrâns de drept, cum ar fi în 
domeniul concurenței și în legislația 
privind protecția consumatorului corect 
identificată;

Or. en

Amendamentul 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen
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Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că orice instrument al UE 
privind recursul colectiv se poate aplica 
doar în caz de încălcare a legislației UE și 
ar trebui să solicite participarea 
reclamanților din diferite state membre;

Or. en

Amendamentul 14
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia de a îmbina recursul 
colectiv eficient cu un sistem solid de 
securitate juridică garantată și cu garanțiile 
împotriva litigiilor abuzive; solicită 
Comisiei să utilizeze experiența statelor 
membre în materia recursului colectiv în 
alegerea garanțiilor; consideră că aceste 
garanții ar trebui să includă:

2. subliniază nevoia de a îmbina recursul 
colectiv eficient cu un sistem solid de 
securitate juridică garantată și cu garanțiile 
împotriva litigiilor abuzive, eficiența
punerii în aplicare și impactul direct 
asupra pieței interne și protecția
intereselor consumatorilor și ale 
antreprenorilor; solicită Comisiei să 
utilizeze experiența statelor membre în 
materia recursului colectiv în alegerea 
garanțiilor și să acorde o atenție deosebită
principiilor proporționalității și 
eficacității; consideră că aceste garanții ar 
trebui să includă:

Or. lt

Amendamentul 15
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 2 – partea introductivă
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia de a îmbina recursul
colectiv eficient cu un sistem solid de
securitate juridică garantată și cu 
garanțiile împotriva litigiilor abuzive; 
solicită Comisiei să utilizeze experiența 
statelor membre în materia recursului 
colectiv în alegerea garanțiilor; consideră 
că aceste garanții ar trebui să includă:

2. subliniază nevoia de a îmbina posibilele 
proceduri de recurs colectiv cu un sistem 
solid de garanții împotriva litigiilor 
abuzive; solicită Comisiei să utilizeze 
experiența statelor membre în materia 
recursului colectiv în alegerea garanțiilor; 
consideră că aceste garanții ar trebui să 
includă:

Or. fr

Amendamentul 16
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 2 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia de a îmbina recursul 
colectiv eficient cu un sistem solid de 
securitate juridică garantată și cu garanțiile 
împotriva litigiilor abuzive; solicită 
Comisiei să utilizeze experiența statelor 
membre în materia recursului colectiv în 
alegerea garanțiilor; consideră că aceste 
garanții ar trebui să includă:

2. subliniază nevoia de a îmbina recursul 
colectiv eficient cu un sistem eficient de 
securitate juridică garantată și cu garanțiile 
împotriva litigiilor abuzive; solicită 
Comisiei să utilizeze experiența statelor 
membre în materia recursului colectiv în 
alegerea garanțiilor; consideră că aceste 
garanții ar trebui să includă:

Or. pl

(Rectificare în limba poloneză, modificare pur lingvistică, nicio modificare la textul original 
în limba engleză)

Amendamentul 17
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– criterii care limitează organismele care – criterii care limitează organismele care 
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pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză,

pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză, în plus, entitățile 
juridice care reprezintă părțile trebuie să 
respecte criteriile de acreditare stabilite de 
legislația națională din statele membre,

Or. en

Amendamentul 18
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză,

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză și care dețin un 
permis special eliberat de autoritățile 
competente atestând competența, 
expertiza și reprezentativitatea,

Or. fr

Amendamentul 19
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză,

– criterii care recunosc și autorizează 
corespunzător organismele care pot 
organiza acțiuni de recurs colectiv,

Or. en
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Amendamentul 20
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză,

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
cei implicați în acțiune și la acele 
organisme care sunt interesate activ de 
acțiunea în cauză,

Or. en

Amendamentul 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză,

– criterii care limitează organismele care 
pot organiza acțiuni de recurs colectiv la 
acele organisme care sunt interesate activ 
de acțiunea în cauză sau juridică,

Or. pl

Amendamentul 22
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– sistemul ar trebui să se aplice atât 
cauzelor întreprindere - consumatori, cât 
și cauzelor întreprindere - întreprindere,
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Or. en

Amendamentul 23
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– drepturile la apărare trebuie sprijinite 
pe tot parcursul procedurii, în 
conformitate cu legislația națională din 
statele membre,

Or. en

Amendamentul 24
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– norme clare care să interzică orice 
participare a avocaților la rezultate,

Or. fr

Amendamentul 25
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 3

Proiectul de aviz Amendamentul

– reclamanții ar trebui să garanteze 
rambursarea cheltuielilor de judecată 
(principiul conform căruia partea care 
pierde suportă cheltuielile),

– partea care cade în pretenții ar trebui să 
suporte cheltuielile de judecată respectând
principiul conform căruia partea care 
pierde suportă cheltuielile; cu toate 
acestea, instanța nu recunoaște 
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cheltuielile părții care are câștig de cauză, 
în măsura în care acestea au fost 
efectuate în mod inutil sau sunt 
disproporționale în raport cu cererea,

Or. en

Amendamentul 26
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 3

Proiectul de aviz Amendamentul

– reclamanții ar trebui să garanteze 
rambursarea cheltuielilor de judecată 
(principiul conform căruia partea care 
pierde suportă cheltuielile),

– reclamanții ar trebui să garanteze 
rambursarea cheltuielilor de judecată 
(principiul conform căruia partea care 
pierde suportă cheltuielile) și normele 
speciale care vor reduce riscul financiar 
al reclamantului,

Or. lt

Amendamentul 27
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

– norme în materie de jurisdicție pentru a 
preveni „forum shopping” (căutarea 
instanței celei mai favorabile),

– norme în materie de jurisdicție specifice 
recursului colectiv la nivelul UE pentru a 
preveni „forum shopping” (căutarea 
instanței celei mai favorabile),

Or. en

Amendamentul 28
Claude Turmes
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Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 5

Proiectul de aviz Amendamentul

– limite la cheltuielile de reprezentare; – limite la cheltuielile de reprezentare și la 
onorariile în caz de câștig de cauză;

Or. en

Amendamentul 29
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 5a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– o despăgubire individuală doar pentru 
prejudiciile materiale demonstrate și 
absența daunelor punitive (principiul 
despăgubirii integrale),

Or. fr

Amendamentul 30
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 5b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– condiționarea oricărui recurs colectiv de 
epuizarea tuturor celorlalte drepturi de a 
acționa;

Or. fr

Amendamentul 31
Claude Turmes
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că experiența 
raportată până în prezent din acele state 
membre ale UE în care astfel de 
mecanisme de recurs sunt deja în vigoare 
arată că nu a existat niciun abuz sau 
lichidare a întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 32
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, adesea, cheltuielile de 
judecată au un efect disuasiv, iar
organizațiile care protejează interesele 
consumatorilor ar trebui să creeze un 
fond pentru susținerea recursurilor 
colective, astfel încât să se faciliteze 
intentarea acțiunilor de recurs colectiv în 
vederea obținerii de compensații sau 
despăgubiri;

Or. lt

Amendamentul 33
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. în urma experienței pozitive din statele 
membre în care aceasta există, invită 
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Comisia să ia în considerare stabilirea 
unei proceduri în două etape care să 
genereze jurisprudență ca sistem de 
recurs colectiv eficient din punct de
vedere al costurilor:
- prima etapă: o declarație cu privire la 
responsabilitatea întreprinderii pe baza 
unor cauze exemplare prezentate de către 
organele abilitate și după ce 
admisibilitatea a fost verificată,
- a doua etapă: după publicitate și după
constituirea unui grup de reclamanți, o 
decizie cu privire la compensare, fie pe 
baza unui acord de conciliere aprobat de 
către instanța de judecată, fie pe baza 
unei hotărâri judecătorești;

Or. en

Amendamentul 34
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. competența în această speță ar trebui 
să revină instanței în raza căreia 
domiciliază pârâtul sau statului membru 
în care piața este cel mai grav afectată de 
practicile ilegale; acțiunile judiciare de 
urmărire ar trebui aduse în fața 
instanțelor în raza cărora domiciliază 
consumatorii implicați sau își au sediul 
întreprinderile implicate, iar legislația în 
temeiul căreia se decide cu privire la 
consecințele hotărârii date în speță (adică 
drepturi individuale la compensare, 
extinderea compensării) ar trebui să fie 
legislația acelorași state;

Or. en
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Amendamentul 35
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare
voluntare pentru statele membre;

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre în 
conformitate cu principiul 
proporționalității și cu cel al autonomiei 
procedurale; totuși, subliniază faptul că 
este dificil de conciliat aceste principii cu 
punerea în aplicare a unor mecanisme 
stricte de protecție pentru a preveni 
abuzurile și pune la îndoială caracterul 
peremptoriu al unei acțiuni comunitare în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
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să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre;

să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre, 
instrucțiuni și recomandări, să 
supravegheze punerea acestora în 
aplicare și să adopte anumite măsuri, 
dacă este necesar;

Or. lt

Amendamentul 37
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre;

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, precum și la caracteristicile care 
asigură o punere în aplicare eficientă la 
nivel transfrontalier și la nivelul UE,
acordând statelor membre dreptul de a lua 
măsuri suplimentare în conformitate cu 
principiul proporționalității; solicită, totuși, 
Comisiei să emită, de asemenea, linii 
directoare voluntare pentru statele membre;

Or. en

Amendamentul 38
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
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minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre;

minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre și să 
promoveze bunele practici;

Or. en

Amendamentul 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime, acordând statelor membre dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre;

3. ia act de faptul că orice măsuri 
obligatorii din punct de vedere juridic din 
cadrul unei propuneri legislative ar trebui 
să se aplice în principal la standardele 
minime oficiale, acordând statelor membre 
dreptul de a lua măsuri suplimentare în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, totuși, Comisiei 
să emită, de asemenea, linii directoare 
voluntare pentru statele membre;

Or. pl

Amendamentul 40
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. deși subliniază faptul că toate pretențiile 
formulate în cadrul unui recurs colectiv ar 
trebui să fie tratate în mod egal în fața 
legii, indiferent de naționalitatea sau de 
originea reclamanților, și că hotărârile 

4. subliniază faptul că recursul colectiv va 
simplifica litigiile transfrontaliere, 
acordând cetățenilor protecție juridică 
egală, indiferent de statul membru în care 
domiciliază; subliniază faptul că toate 
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judecătorești ar trebui să fie recunoscute și 
să aibă aplicabilitate la nivelul întregii UE, 
ia act de faptul că orice decizie privind 
compensarea ar trebui să aibă ca temei 
legislația națională a statului membru în 
care cazul este judecat, sub rezerva 
standardelor minime stabilite în directivă;

pretențiile formulate în cadrul unui recurs 
colectiv ar trebui să fie tratate în mod egal 
în fața legii, indiferent de naționalitatea sau 
de originea reclamanților, și că hotărârile 
judecătorești ar trebui să fie recunoscute și
să aibă aplicabilitate la nivelul întregii UE;

Or. en

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. deși subliniază faptul că toate pretențiile 
formulate în cadrul unui recurs colectiv ar 
trebui să fie tratate în mod egal în fața 
legii, indiferent de naționalitatea sau de 
originea reclamanților, și că hotărârile 
judecătorești ar trebui să fie recunoscute și 
să aibă aplicabilitate la nivelul întregii UE, 
ia act de faptul că orice decizie privind 
compensarea ar trebui să aibă ca temei 
legislația națională a statului membru în 
care cazul este judecat, sub rezerva 
standardelor minime stabilite în directivă;

4. deși subliniază faptul că toate pretențiile 
formulate în cadrul unui recurs colectiv ar 
trebui să fie tratate în mod egal în fața 
legii, indiferent de naționalitatea sau de 
originea reclamanților, și că hotărârile 
judecătorești ar trebui să aibă un caracter 
imperativ și obligatoriu și să fie
recunoscute și să aibă aplicabilitate la 
nivelul întregii UE, ia act de faptul că orice 
decizie privind compensarea ar trebui să 
aibă ca temei legislația națională a statului 
membru în care cazul este judecat, sub 
rezerva standardelor minime stabilite în 
directivă;

Or. lt

Amendamentul 42
Françoise Grossetête

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că orice participare la 5. ia act de faptul că orice participare la 
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acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este 
declarat admisibil, ar trebui să fie 
precedat de o campanie extinsă de 
informare publică;

acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim strict de „opt-in” 
(alegere de a participa) pentru părțile 
implicate intervenind încă de la început în 
procedură; consideră că, în acest context, 
rolul de apreciere al judecătorului trebuie 
reafirmat, în special în ceea ce privește 
circumstanțele unei posibile campanii de 
informare publică, în mod necesar 
conștientă de riscurile reputaționale 
cauzate unei întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 43
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că orice participare la 
acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este declarat 
admisibil, ar trebui să fie precedat de o 
campanie extinsă de informare publică;

5. ia act de faptul că orice participare la 
acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă controlului judiciar pentru a 
stabili dacă cererea poate fi introdusă în 
baza unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) sau a unui regim de „opt-out” 
(prin acordarea de despăgubiri globale în 
cazul din urmă) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este declarat 
admisibil de o instanță, ar trebui să fie 
precedat de o campanie extinsă de 
informare publică;

Or. en

Amendamentul 44
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că orice participare la 
acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este 
declarat admisibil, ar trebui să fie 
precedat de o campanie extinsă de 
informare publică;

5. ia act de faptul că participarea la 
acțiunea de recurs colectiv ar putea fi
supusă unui sistem de „opt-in” (alegere de 
a participa) sau de „opt-out” pentru părțile 
implicate, în conformitate cu evaluarea 
bunelor practici existente;

Or. en

Amendamentul 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că orice participare la 
acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este declarat 
admisibil, ar trebui să fie precedat de o 
campanie extinsă de informare publică;

5. ia act de faptul că orice participare la 
acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este declarat 
admisibil, ar trebui să fie precedat de o 
campanie extinsă de informare publică, iar
posibilitatea introducerii unui recurs ar 
trebui să fie făcută publică în mod 
obișnuit;

Or. pl

Amendamentul 46
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că orice participare la 5. ia act de faptul că orice participare la 
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acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că orice recurs, dacă este 
declarat admisibil, ar trebui să fie precedat 
de o campanie extinsă de informare 
publică;

acțiunea de recurs colectiv ar trebui să fie 
supusă unui regim de „opt-in” (alegere de a 
participa) pentru părțile implicate; 
consideră că în cazul în care un recurs este 
declarat admisibil, informațiile ar trebui să 
fie disponibile pentru solicitanții 
relevanți;

Or. en

Amendamentul 47
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită statelor membre să informeze 
consumatorii privind mecanismul de căi 
alternative de soluționare a litigiilor 
(CASL), o opțiune mai rapidă și mai
ieftină decât deschiderea acțiunilor de 
recurs colectiv; subliniază, cu toate 
acestea, că CASL nu trebuie să fie 
obligatorii și că orice declarații 
contractuale în acest sens vor fi considerate 
nule în cazul încălcării legislației UE.

6. consideră că mecanismele de căi 
alternative de soluționare a litigiilor sunt 
instrumente utile care ar trebui 
promovate, cu toate că acestea pot fi 
eficiente doar în cazul în care există 
posibilitatea de a acționa în instanță în 
caz de eșec; solicită statelor membre să 
informeze consumatorii privind 
mecanismul de căi alternative de 
soluționare a litigiilor (CASL), o posibilă
opțiune rapidă și ieftină, dar solicită 
acestora să asigure un acces eficace la 
justiție în caz de eșec al CASL; subliniază 
că CASL nu trebuie să fie obligatorii și că 
orice declarații contractuale în acest sens 
vor fi considerate nule în cazul încălcării 
legislației UE.

Or. en

Amendamentul 48
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită statelor membre să informeze 
consumatorii privind mecanismul de căi 
alternative de soluționare a litigiilor 
(CASL), o opțiune mai rapidă și mai ieftină 
decât deschiderea acțiunilor de recurs
colectiv; subliniază, cu toate acestea, că 
CASL nu trebuie să fie obligatorii și că 
orice declarații contractuale în acest sens 
vor fi considerate nule în cazul încălcării 
legislației UE;

6. solicită statelor membre să informeze 
consumatorii privind mecanismul de căi 
alternative de soluționare a litigiilor 
(CASL), o opțiune mai rapidă și mai ieftină 
decât recursul colectiv care ar trebui să 
fie considerat o ultimă instanță; 
subliniază, cu toate acestea, că CASL nu 
trebuie să fie obligatorii și că orice 
declarații contractuale în acest sens vor fi 
considerate nule în cazul încălcării 
legislației UE;

Or. en

Amendamentul 49
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția asupra faptului că 
problema finanțării este crucială și că, 
fără o finanțare adecvată, niciun 
mecanism de recurs colectiv nu va 
funcționa în practică; prin urmare, 
încurajează statele membre să reflecteze 
cu privire la posibilele soluții, cum ar fi 
asigurarea de protecție juridică sau 
crearea unui fond de grup pentru 
finanțarea mecanismului de recurs 
colectiv, sub rezerva unor garanții 
puternice, inclusiv a principiului conform 
căruia cel care pierde plătește, 
interzicerea onorariilor condiționate de 
rezultate, precum și a practicilor de 
finanțare care implică acordarea de bani 
unui reclamant în schimbul obținerii unei 
cote din daune interese sau în schimbul 
concilierii;

Or. en
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