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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

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;

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:

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

– norme de admisibilitate, inclusiv o decizie privind admisibilitatea înainte de a da curs 
unei audieri complete,

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

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

– limite la cheltuielile de reprezentare;

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;

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;

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;

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 
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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.


