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24.3.2019 A8-0447/129

Amendamentul 129
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumul pierderii suferite de 
consumatori este redus și distribuirea 
reparației către aceștia ar fi 
disproporționată. În aceste cazuri, statele 
membre se asigură că nu este necesar un 
mandat din partea consumatorilor 
individuali vizați. Reparația trebuie 
direcționată către un scop public care 
servește interesele colective ale 
consumatorilor.

eliminat

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/130

Amendamentul 130
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Printre informațiile care trebuie să 
fie furnizate de entitățile calificate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
punctul (ii) se numără următoarele: (i) 
identitatea entității calificate și interesul 
său legitim în dispozițiile relevante ale 
dreptului Uniunii; (ii) toate etapele 
posibile ale procedurii colective și durata 
preconizată a acestora; (iii) modurile în 
care consumatorii implicați pot influența, 
individual sau colectiv, deciziile entității 
calificate cu privire la procedura colectivă 
sau lipsa acestor modalități; (iv) 
informații clare cu privire la toate 
costurile aferente procedurii colective 
care le pot fi imputate sau reținute în 
vreun fel consumatorilor individuali, 
inclusiv un exemplu de calculare a 
efectului pe care aceste costuri l-ar putea 
avea asupra unei eventuale compensații 
sau a unei forme de reparații de care ar 
putea beneficia consumatorii individuali; 
și (v) informații detaliate privind modul și 
momentul în care consumatorii 
individuali își vor primi compensațiile sau 
o altă formă de reparație în cazul în care 
procedura colectivă este încununată de 
succes.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/131

Amendamentul 131
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că 
compensațiile care trebuie plătite de o 
întreprindere în cazul în care o acțiune de 
reprezentare s-a încheiat cu succes ajung 
exclusiv la consumatorii implicați; 
cheltuielile cu personalul sau cheltuielile 
judiciare pot fi deduse din acestea, dacă 
nu sunt rambursate entității calificate pe 
altă cale.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/132

Amendamentul 132
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Costurile aferente unei acțiuni de 
reprezentare pierdute sunt suportate de 
entitatea calificată.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/133

Amendamentul 133
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, la cererea 
unei entități calificate care a prezentat fapte 
care sunt în mod rezonabil disponibile și 
elemente de probă suficiente în sprijinul 
acțiunii de reprezentare și care a indicat 
alte elemente de probă asupra cărora 
pârâtul deține controlul, instanța 
judecătorească sau autoritatea 
administrativă competentă poate impune 
pârâtului, în conformitate cu normele 
procedurale naționale, să prezinte aceste 
elemente de probă, sub rezerva normelor 
Uniunii și a normelor naționale aplicabile 
în materie de confidențialitate.

Statele membre se asigură că, la cererea 
unei entități calificate care a prezentat fapte 
care sunt în mod rezonabil disponibile și 
elemente de probă suficiente în sprijinul 
acțiunii de reprezentare și care a indicat 
alte elemente de probă asupra cărora 
pârâtul deține controlul, instanța 
judecătorească sau autoritatea 
administrativă competentă poate impune 
pârâtului să prezinte aceste elemente de 
probă. Acest ordin se bazează pe 
evaluarea necesității, a întinderii și a 
proporționalității publicării solicitate, în 
conformitate cu normele procedurale 
naționale și sub rezerva normelor Uniunii 
și a normelor naționale aplicabile în 
materie de confidențialitate.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/134

Amendamentul 134
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
în numele Grupului ENF

Raport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de cel mult un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia evaluează dacă normele privind 
drepturile pasagerilor care utilizează 
transportul aerian și feroviar oferă un 
nivel de protecție a drepturilor 
consumatorilor comparabil cu cel 
prevăzut în temeiul prezentei directive. 
Dacă se verifică această situație, Comisia 
intenționează să formuleze propuneri 
corespunzătoare, care pot consta în 
special în eliminarea actelor menționate 
la punctele 10 și 15 din anexa I din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, astfel cum este definit la 
articolul 2.

eliminat

Or. en


