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Amendamentul 66
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 101 și 102 din tratat produc 
efecte directe în raporturile dintre persoane 
și creează, pentru persoanele în cauză, 
drepturi și obligații a căror respectare 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
naționale. Astfel, instanțele naționale joacă 
un rol la fel de important în asigurarea 
respectării normelor de concurență 
(asigurarea respectării normelor la nivel 
privat). Atunci când soluționează litigii 
între persoane private, instanțele protejează 
drepturi materiale izvorâte din legislația 
Uniunii, de exemplu, prin acordarea de 
despăgubiri pentru victimele încălcărilor. 
Pentru eficacitatea deplină a articolelor 101 
și 102 din tratat, în special efectul practic al 
interdicțiilor prevăzute în acestea, este 
necesar ca orice persoană – indiferent dacă 
este o persoană fizică, inclusiv consumatori 
și întreprinderi, sau o autoritate publică – 
să poată introduce o acțiune în despăgubire 
înaintea instanțelor naționale pentru un 
prejudiciu care i-a fost cauzat de o 
încălcare a dispozițiilor respective. Acest 
drept la despăgubiri conferit de legislația 
UE se aplică în mod egal încălcărilor 
articolelor 101 și 102 săvârșite de către 
întreprinderi publice sau întreprinderi 
cărora li s-au încredințat drepturi speciale 
sau exclusive de către statele membre în 
sensul articolului 106 din tratat.

(3) Articolele 101 și 102 din tratat produc 
efecte directe în raporturile dintre persoane 
și creează, pentru persoanele în cauză, 
drepturi și obligații a căror respectare 
trebuie să fie asigurată de instanțele 
naționale. Astfel, instanțele naționale joacă 
un rol la fel de important în asigurarea 
respectării normelor de concurență 
(asigurarea respectării normelor la nivel 
privat). Atunci când soluționează litigii 
între persoane private, instanțele protejează 
drepturi materiale izvorâte din legislația 
Uniunii, de exemplu, prin acordarea de 
despăgubiri pentru victimele încălcărilor. 
Pentru eficacitatea deplină a articolelor 101 
și 102 din tratat, în special efectul practic al 
interdicțiilor prevăzute în acestea, este 
necesar ca orice persoană – indiferent dacă 
este o persoană fizică, inclusiv consumatori 
și întreprinderi, sau o autoritate publică – 
să poată introduce o acțiune în despăgubiri 
înaintea instanțelor naționale pentru un 
prejudiciu care i-a fost cauzat de o 
încălcare a dispozițiilor respective fie într-
o cauză directă, fie într-o cauză de 
continuare. Acest drept la despăgubiri 
conferit de legislația UE se aplică în mod 
egal încălcărilor articolelor 101 și 102 
săvârșite de către întreprinderi publice sau 
întreprinderi cărora li s-au încredințat 
drepturi speciale sau exclusive de către 
statele membre în sensul articolului 106 
din tratat.

Or. en
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Amendamentul 67
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acțiunile în despăgubiri constituie 
doar un element dintr-un sistem eficient 
de asigurare a respectării normelor la 
nivel privat în ceea ce privește încălcările 
dreptului concurenței și sunt însoțite de 
căi de atac extrajudiciare, cum ar fi 
soluționarea consensuală a litigiilor sau 
deciziile de asigurare a respectării 
normelor la nivel public care încurajează 
părțile să acorde despăgubiri.

Or. en

Amendamentul 68
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Corespunzător prerogativelor statelor 
membre de a introduce diferite 
instrumente de acțiune colectivă, statele 
membre ar trebui să fie încurajate, atunci 
când creează astfel de instrumente, să 
introducă un sistem cu consimțământ și 
să se abțină de la a prevedea utilizarea 
unor onorarii condiționate de rezultate, 
finanțarea din partea unui terț și 
posibilitatea de a atribui despăgubiri cu 
titlu de sancțiune.

Or. en
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Justificare

În 15 state membre sunt disponibile diverse proceduri de acțiune colectivă, iar numărul lor 
continuă să crească. Multe sisteme naționale sunt limitate ca domeniu de aplicare și nu sunt 
ușor accesibile consumatorilor. Aceasta demonstrează nevoia unor norme clare și a unui 
sistem transfrontalier. Acțiunile colective ar trebui să fie accesibile tuturor consumatorilor 
din UE, nu doar unei părți a acestora.

Amendamentul 69
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura o asigurare eficace a 
normelor de concurență la nivel public și la 
nivel privat, este necesară reglementarea 
modalității de coordonare a celor două 
forme de asigurare a respectării normelor, 
de exemplu regimul de acces la 
documentele deținute de autoritățile de 
concurență. O astfel de coordonare la 
nivelul Uniunii va evita, de asemenea, 
divergența normelor aplicabile care ar 
putea periclita funcționarea adecvată a 
pieței interne.

(5) Pentru a garanta o asigurare eficace a 
respectării normelor de concurență la nivel 
public și la nivel privat, este necesară 
reglementarea în mod coerent a modalității 
de coordonare a celor două forme de 
asigurare a respectării normelor, de 
exemplu regimul de acces la documentele 
deținute de autoritățile de concurență. O 
astfel de coordonare la nivelul Uniunii va 
evita, de asemenea, divergența normelor 
aplicabile care ar putea periclita 
funcționarea adecvată a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 70
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura o asigurare eficace a 
normelor de concurență la nivel public și 
la nivel privat, este necesară reglementarea 
modalității de coordonare a celor două 

(5) Pentru a garanta acțiuni de asigurare 
a respectării normelor la nivel privat în 
temeiul dreptului civil și asigurarea 
respectării normelor la nivel public de 
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forme de asigurare a respectării normelor, 
de exemplu regimul de acces la 
documentele deținute de autoritățile de 
concurență. O astfel de coordonare la 
nivelul Uniunii va evita, de asemenea, 
divergența normelor aplicabile care ar 
putea periclita funcționarea adecvată a 
pieței interne.

către autoritățile de concurență, ambele 
instrumente trebuie să interacționeze 
pentru a asigura eficacitatea maximă a 
normelor de concurență. Este necesară 
reglementarea modalității de coordonare a 
celor două forme de asigurare a respectării 
normelor, de exemplu regimul de acces la 
documentele deținute de autoritățile de 
concurență. O astfel de coordonare la 
nivelul Uniunii va evita, de asemenea, 
divergența normelor aplicabile care ar 
putea periclita funcționarea adecvată a 
pieței interne.

Or. en

Amendamentul 71
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Mijloacele eficace puse la dispoziția 
consumatorilor și a întreprinderilor 
pentru obținerea despăgubirilor vor 
asigura o mai mare conformitate cu 
normele Uniunii în domeniul concurenței. 
În consecință, pentru a crește gradul de 
asigurare a respectării normelor în 
materie de concurență în Uniune, ar 
trebui să se încurajeze despăgubirea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, promptă și eficace a victimelor 
încălcărilor normelor respective. În acest 
scop, despăgubirea victimelor în urma 
unui proces de soluționare consensuală a 
litigiilor ar trebui să reprezinte pentru 
autoritățile competente un factor de 
atenuare în stabilirea amenzilor. 
Încurajarea despăgubirii consensuale a 
victimelor nu ar trebui să aducă atingere 
nevoii de armonizare a normelor din 
statele membre care reglementează 
acțiunile în despăgubiri pentru încălcări 
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ale dreptului concurenței la nivel național 
sau la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Din motive de clarificare, acest amendament înlocuiește amendamentul 1 (proiectul de 
raport).

Amendamentul 72
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prejudiciile colective și dispersate, 
asimetriile informaționale și alte 
probleme întâlnite în urmărirea penală 
privind acțiunile în despăgubiri intervin 
în cadrul dreptului concurenței de la 
nivelul CE. Pentru a le atenua, 
infracțiunile din domeniul concurenței ar 
trebui, în măsura posibilului, să fie 
abordate în mod similar cu celelalte 
infracțiuni, având în vedere aspectele 
complexe și dificultățile specifice 
asigurării respectării legislației în materie 
de concurență, în special în ceea ce 
privește acțiunile individuale în 
despăgubiri. În plus, dispozițiile privind 
divulgarea informațiilor prevăzute în 
Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
în cea de a Doua rezoluție de la Veneția a 
judecătorilor specializați în cauze 
referitoare la brevete, adoptată la 
4 noiembrie 2006, sunt în acord cu 
cerințele privind acțiunile din domeniul 
concurenței. În interesul persoanelor și al 
IMM-urilor ar trebui evitată 
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complexitatea procedurală.

Or. en

Justificare

Se desfășoară deja proceduri similare în ceea ce privește respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală și, prin urmare, ar trebui să se aibă în vedere această similaritate, 
precum și faptul că dispozițiile privind divulgarea informațiilor prevăzute în actele legislative 
menționate sunt suficiente în acest domeniu.

Amendamentul 73
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care este 
asigurată libera circulație a mărfurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor. 
În diferitele state membre există diferențe 
însemnate între normele care 
reglementează acțiunile în despăgubire 
pentru încălcări ale legislației naționale sau 
a Uniunii în materie de concurență. 
Diferențele conduc la incertitudine cu 
privire la condițiile în care părțile 
prejudiciate își pot exercita dreptul la 
despăgubiri care derivă din tratat și 
afectează eficacitatea de fapt a acestui 
drept. Întrucât părțile prejudiciate optează 
frecvent pentru forul statului lor membru 
pentru a solicita despăgubiri, discrepanțele 
între normele naționale pot conduce la 
condiții inechitabile în ceea ce privește 
acțiunile în despăgubire și pot afecta 
concurența pe piețele pe care operează 
părțile prejudiciate, precum și 
întreprinderile autoare ale încălcării.

(6) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care este 
asigurată libera circulație a mărfurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor. 
În diferitele state membre există diferențe 
însemnate între normele care 
reglementează acțiunile în despăgubiri 
pentru încălcări ale legislației naționale sau 
a Uniunii în materie de concurență. 
Diferențele conduc la incertitudine cu 
privire la condițiile în care părțile 
prejudiciate își pot exercita dreptul la 
despăgubiri care derivă din tratat și 
afectează eficacitatea de fapt a acestui 
drept, precum și a acțiunilor colective. 
Întrucât părțile prejudiciate optează 
frecvent pentru forul statului lor membru 
pentru a solicita despăgubiri, discrepanțele 
între normele naționale pot conduce la 
condiții inechitabile în ceea ce privește 
acțiunile în despăgubiri și pot afecta 
concurența pe piețele pe care operează 
părțile prejudiciate, precum și 
întreprinderile autoare ale încălcării.
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Amendamentul 74
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care este 
asigurată libera circulație a mărfurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor. 
În diferitele state membre există diferențe 
însemnate între normele care 
reglementează acțiunile în despăgubire 
pentru încălcări ale legislației naționale sau 
a Uniunii în materie de concurență. 
Diferențele conduc la incertitudine cu 
privire la condițiile în care părțile 
prejudiciate își pot exercita dreptul la 
despăgubiri care derivă din tratat și 
afectează eficacitatea de fapt a acestui 
drept. Întrucât părțile prejudiciate optează 
frecvent pentru forul statului lor membru 
pentru a solicita despăgubiri, discrepanțele 
între normele naționale pot conduce la 
condiții inechitabile în ceea ce privește 
acțiunile în despăgubire și pot afecta 
concurența pe piețele pe care operează 
părțile prejudiciate, precum și 
întreprinderile autoare ale încălcării.

(6) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care este 
asigurată libera circulație a mărfurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor. 
În diferitele state membre există diferențe 
însemnate între normele care 
reglementează acțiunile în despăgubiri 
pentru încălcări ale legislației naționale sau 
a Uniunii în materie de concurență. 
Diferențele conduc la incertitudine cu 
privire la efectul real al încălcărilor 
normelor de concurență asupra sectorului 
de activitate afectat și la condițiile în care 
părțile prejudiciate își pot exercita dreptul 
la despăgubiri care derivă din tratat și 
afectează eficacitatea de fapt a acestor 
drepturi. Din cauza asimetriei 
informaționale suplimentare și a 
dificultăților asociate cuantificării 
prejudiciilor cauzate de încălcarea 
normelor antitrust, părțile prejudiciate 
optează frecvent pentru forul statului lor 
membru pentru a solicita despăgubiri, 
discrepanțele între normele naționale pot 
conduce la condiții inechitabile, 
denaturează concurența și reduc 
încrederea consumatorilor în ceea ce 
privește acțiunile în despăgubiri și pot 
afecta concurența pe piețele pe care 
operează părțile prejudiciate, precum și 
întreprinderile autoare ale încălcării. Lipsa 
unor principii juridice comune unificate 
și orizontale privind măsurile de reparare 
pentru a asigura că întreprinderile care 
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încalcă dreptul concurenței și obțin un 
profit de pe urma acestor activități în 
detrimentul întreprinderilor care respectă 
legea nu vor continua să obțină avantaje 
de pe urma lipsei de consecvență juridică 
din Uniune.

Or. en

Amendamentul 75
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, este necesar să se asigure 
condiții de concurență mai echitabile 
pentru întreprinderile care operează pe 
piața internă și să se amelioreze condițiile 
în care consumatorii își pot exercita 
drepturile care derivă din piața internă. De 
asemenea, este necesară sporirea securității 
juridice și reducerea diferențelor între 
statele membre în ceea ce privește normele 
naționale care reglementează acțiunile în 
despăgubire pentru încălcări ale legislației 
europene în materie de concurență și, 
atunci când este aplicată în paralel cu 
aceasta, ale legislației naționale în materie 
de concurență. Alinierea normelor în cauză 
va contribui la prevenirea apariției unor 
diferențe și mai semnificative între normele 
statelor membre care reglementează 
acțiunile în despăgubire pentru cazurile de 
încălcare a legislației în materie de 
concurență.

(8) Prin urmare, este necesar să se asigure 
condiții de concurență mai echitabile 
pentru întreprinderile care operează pe 
piața internă și să se amelioreze condițiile 
în care consumatorii își pot exercita 
drepturile care derivă din piața internă. De 
asemenea, este necesară sporirea securității 
juridice și reducerea diferențelor între 
statele membre în ceea ce privește normele 
naționale care reglementează acțiunile în 
despăgubiri pentru încălcări ale legislației 
europene în materie de concurență și, 
atunci când este aplicată în paralel cu 
aceasta, ale legislației naționale în materie 
de concurență. Alinierea normelor în cauză 
va contribui la prevenirea apariției unor 
diferențe și mai semnificative între normele 
statelor membre care reglementează 
acțiunile în despăgubiri pentru cazurile de 
încălcare a legislației în materie de 
concurență pentru a preveni o lipsă 
suplimentară de încredere a 
consumatorilor din cauza dificultăților 
actuale cu care se confruntă în ceea ce 
privește obținerea despăgubirilor pentru 
prejudiciile pe care le-au suferit.

Or. en
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Amendamentul 76
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, este necesar să se asigure 
condiții de concurență mai echitabile 
pentru întreprinderile care operează pe 
piața internă și să se amelioreze condițiile 
în care consumatorii își pot exercita 
drepturile care derivă din piața internă. De 
asemenea, este necesară sporirea securității 
juridice și reducerea diferențelor între 
statele membre în ceea ce privește normele 
naționale care reglementează acțiunile în 
despăgubire pentru încălcări ale legislației 
europene în materie de concurență și, 
atunci când este aplicată în paralel cu 
aceasta, ale legislației naționale în materie 
de concurență. Alinierea normelor în cauză 
va contribui la prevenirea apariției unor 
diferențe și mai semnificative între normele 
statelor membre care reglementează 
acțiunile în despăgubire pentru cazurile de 
încălcare a legislației în materie de 
concurență.

(8) Prin urmare, este necesar să se asigure 
condiții de concurență mai echitabile 
pentru întreprinderile care operează pe 
piața internă și să se amelioreze condițiile 
în care consumatorii își pot exercita 
drepturile care derivă din piața internă. De 
asemenea, este necesară sporirea securității 
juridice și reducerea diferențelor între 
statele membre în ceea ce privește normele 
naționale care reglementează acțiunile în 
despăgubiri pentru încălcări ale legislației 
europene în materie de concurență și, 
atunci când este aplicată în paralel cu 
aceasta, ale legislației naționale în materie 
de concurență. Alinierea normelor în cauză 
și o obligație destinată statelor membre de 
a introduce mecanisme de acțiune 
colectivă pe baza principiilor comune 
definite vor contribui la prevenirea 
apariției unor diferențe și mai semnificative 
între normele statelor membre care 
reglementează acțiunile în despăgubiri 
pentru cazurile de încălcare a legislației în 
materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 77
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 10



PE521.623v01-00 12/104 AM\1006388RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În absența unei legislații la nivelul 
Uniunii, acțiunile în despăgubire sunt 
reglementate de normele și procedurile 
naționale ale statelor membre. Toate 
normele naționale care reglementează 
dreptul la despăgubiri pentru un prejudiciu 
rezultat dintr-o încălcare a articolul 101 sau 
a articolului 102 din tratat, inclusiv 
normele care privesc aspecte neabordate în 
prezenta directivă, cum ar fi noțiunea 
relației de cauzalitate dintre încălcare și 
prejudiciu, trebuie să respecte principiile 
eficienței și echivalenței. Aceasta înseamnă 
că normele în cauză nu pot fi formulate sau 
aplicate astfel încât să facă excesiv de 
dificilă sau practic imposibilă exercitarea 
dreptului la despăgubiri garantat de tratat și 
că acestea nu pot fi formulate sau aplicate 
mai puțin favorabil decât normele 
aplicabile unor acțiuni naționale similare.

(10) În absența unei legislații la nivelul 
Uniunii, acțiunile în despăgubiri sunt 
reglementate de normele și procedurile 
naționale ale statelor membre. Toate 
normele naționale care reglementează 
dreptul la despăgubiri pentru un prejudiciu 
rezultat dintr-o încălcare a articolul 101 sau 
a articolului 102 din tratat, inclusiv 
normele care privesc aspecte neabordate în 
prezenta directivă, cum ar fi noțiunea 
relației de cauzalitate dintre încălcare și 
prejudiciu, trebuie să respecte principiile 
eficienței și echivalenței. Aceasta înseamnă 
că normele în cauză nu pot fi formulate sau 
aplicate astfel încât să facă excesiv de 
dificilă, costisitoare sau practic imposibilă 
exercitarea dreptului la despăgubiri 
garantat de tratat și că acestea nu pot fi 
formulate sau aplicate mai puțin favorabil 
decât normele aplicabile unor acțiuni 
naționale similare.

Or. en

Amendamentul 78
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
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despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 
101 și 102 din tratat.

despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea.

Or. en

Justificare

În februarie 2012, Parlamentul European a adoptat o rezoluție intitulată „O abordare 
europeană coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire”, prin care solicita o 
propunere în domeniul acțiunilor colective, inclusiv un set comun de principii care să ofere 
un acces uniform la justiție prin intermediul unei acțiuni colective în cadrul Uniunii care să 
trateze încălcarea drepturilor consumatorilor. Un mecanism de acțiune colectivă ar spori 
considerabil asigurarea respectării efective a dreptului concurenței și ar crește protecția 
consumatorilor.

Amendamentul 79
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
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materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 
101 și 102 din tratat.

materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea.

Or. en

Amendamentul 80
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
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Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 101 
și 102 din tratat.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
obligă statele membre să introducă 
mecanisme de acțiune colectivă pentru 
asigurarea respectării articolelor 101 și 102 
din tratat pe baza principiilor comune 
definite, stipulate în Recomandarea 
2013/396/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 81
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 

(11) Prezenta directivă reafirmă acquis-ul 
Uniunii privind dreptul la despăgubiri 
conferit de legislația UE pentru prejudiciul 
cauzat de încălcări ale legislației Uniunii în 
materie de concurență, în special cu privire 
la capacitate și definiția prejudiciului, 
astfel cum au fost stabilite în jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, și nu 
exclude evoluțiile ulterioare ale acestuia. 
Orice persoană care a suferit un prejudiciu 
cauzat de o încălcare poate solicita 
despăgubiri pentru pierderea efectivă 
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(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Directiva 
nu ar trebui să oblige statele membre să 
introducă mecanisme de acțiune colectivă 
pentru asigurarea respectării articolelor 101 
și 102 din tratat.

(damnum emergens), pentru câștigul de 
care a fost lipsită (pierderea de profit sau 
lucrum cessans) și plata dobânzii 
acumulate de la momentul la care a 
survenit prejudiciul și până la plata 
despăgubirilor. Acest drept este recunoscut 
pentru toate persoanele fizice sau juridice – 
fie ele consumatori, întreprinderi sau 
autorități publice – indiferent de existența 
sau lipsa unei relații contractuale directe cu 
întreprinderea care a săvârșit încălcarea și 
indiferent dacă există sau nu o decizie 
prealabilă a unei autorități de concurență 
prin care se constată încălcarea. Sunt 
excluse despăgubirile cu titlu de sancțiune 
sau alte tipuri de despăgubiri și de 
sancțiuni care conduc la 
supracompensare. Despăgubirea pentru 
pierderea unei oportunități nu este 
considerată despăgubire care conduce la 
supracompensare. Directiva nu ar trebui să 
oblige statele membre să introducă 
mecanisme de acțiune colectivă pentru 
asigurarea respectării articolelor 101 și 102 
din tratat.

Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive este de a asigura despăgubiri totale. Obiectivul de descurajare ține 
de asigurarea respectării normelor la nivel public. Prin urmare, trebuie excluse 
despăgubirile cu titlu de sancțiune sau orice alt tip de despăgubiri care conduc la 
supracompensare.

Amendamentul 82
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este de dorit obținerea unei 
tranzacții „definitive” pentru pârâți, 
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pentru a reduce incertitudinea și 
consecințele economice exagerate care ar 
putea afecta angajații, furnizorii, 
subcontractanții și alte părți nevinovate.

Or. en

Amendamentul 83
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) IMM-urile și consumatorii suferă 
prejudicii din cauza ineficacității juridice 
cauzate de lipsa aplicării eficiente din 
punctul de vedere al costurilor a 
articolelor 101 și 102 din tratat. Acest 
dezechilibru oferă marilor întreprinderi 
oportunitatea de a-și exploata 
dimensiunea și pozițiile financiare pe 
piața internă față de IMM-uri. 
Procedurile de acțiune colectivă de acces 
la justiție, în special pentru IMM-uri și 
consumatori, reprezintă un factor esențial 
pentru aplicarea drepturilor legale. 
Obiectivele propunerii de directivă nu pot 
fi îndeplinite pe deplin dacă acțiunea 
colectivă nu se află la dispoziția IMM-
urilor și a consumatorilor pentru a iniția 
acțiuni în despăgubiri privind încălcări 
ale legislației în materie de concurență; 
Comisia va lansa un studiu care să 
analizeze modul în care aplică statele 
membre procedurile de acțiune colectivă 
pentru acțiunile în despăgubiri la nivel 
privat privind aplicarea încălcărilor 
articolelor 101 și 102 din tratat.

Or. en
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Amendamentul 84
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Aplicarea corectă a dreptului 
concurenței și exercitarea efectivă de 
către întreprinderi și consumatori a 
dreptului lor la despăgubiri sunt strâns 
legate și sunt esențiale în atingerea unei 
creșteri economice competitive. Un drept 
european la acțiune colectivă, în această 
privință, va contribui la finalizarea pieței 
interne și la dezvoltarea unui spațiu 
autentic de libertate, securitate și justiție.

Or. en

Justificare

În februarie 2012, Parlamentul European a adoptat o rezoluție intitulată „O abordare 
europeană coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire”, prin care solicita o 
propunere în domeniul acțiunilor colective, inclusiv un set comun de principii care să ofere 
un acces uniform la justiție prin intermediul unei acțiuni colective în cadrul Uniunii care să 
trateze încălcarea drepturilor consumatorilor. Un mecanism de acțiune colectivă ar spori 
considerabil asigurarea respectării efective a dreptului concurenței și ar crește protecția 
consumatorilor.

Amendamentul 85
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Probele relevante ar trebui să fie 
divulgate pe baza unui ordin al instanței și 
sub controlul strict al acesteia, în special în 
ceea ce privește necesitatea și 
proporționalitatea măsurii de divulgare. 
Din cerința de proporționalitate rezultă că 

(14) Probele relevante ar trebui să fie 
divulgate pe baza unui ordin al instanței și 
sub controlul strict al acesteia, în special în 
ceea ce privește necesitatea și 
proporționalitatea măsurii de divulgare. 
Din cerința de proporționalitate rezultă că 
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cererile de divulgare pot fi înaintate odată 
ce o parte prejudiciată a prezentat temeiuri 
plauzibile, pe baza faptelor cunoscute de 
aceasta în mod rezonabil, pentru a se 
presupune că aceasta a suferit un prejudiciu 
care a fost cauzat de către pârât. Cererile de 
divulgare ar trebui să specifice pe cât de 
precis și limitativ posibil categoriile de 
probe pe baza faptelor disponibile în mod 
rezonabil.

cererile de divulgare pot fi înaintate odată 
ce o parte prejudiciată a prezentat o 
justificare rezonabilă, pe baza faptelor 
cunoscute de aceasta în mod rezonabil, 
pentru a se presupune că aceasta a suferit 
un prejudiciu care a fost cauzat de către 
pârât. Cererile de divulgare ar trebui să 
specifice probele, care sunt definite pe cât 
de precis și limitativ posibil pe baza 
faptelor disponibile în mod rezonabil.

Or. en

Amendamentul 86
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deși probele relevante care conțin 
secrete de afaceri sau informații 
confidențiale de alt tip ar trebui să fie 
disponibile în principiu în cadrul acțiunilor 
în despăgubire, astfel de informații 
confidențiale trebuie să fie protejate 
corespunzător. Prin urmare, instanțele 
naționale ar trebui să dispună de o gamă de 
măsuri pentru a evita ca informațiile 
confidențiale să fie dezvăluite în cursul 
procedurilor. Astfel de măsuri pot include 
desfășurarea ședințelor de judecată cu ușile 
închise, restricționarea cercului de 
persoane care au dreptul să vadă probele, 
instrucțiuni către experți privind 
prezentarea de sinteze ale informațiilor sub 
formă agregată sau într-o altă formă 
neconfidențială. Măsurile de protecție a 
secretelor de afaceri și a informațiilor 
confidențiale de alt tip nu ar trebui să 
împiedice de fapt exercitarea dreptului la 
despăgubiri.

(17) Deși probele relevante care conțin 
secrete de afaceri sau informații 
confidențiale de alt tip ar trebui să fie 
disponibile în principiu în cadrul acțiunilor 
în despăgubiri, astfel de informații 
confidențiale trebuie să fie protejate 
corespunzător. Prin urmare, instanțele 
naționale ar trebui să dispună de o gamă de 
măsuri pentru a evita ca informațiile 
confidențiale să fie dezvăluite în cursul 
procedurilor. Astfel de măsuri pot include 
desfășurarea ședințelor de judecată cu ușile 
închise, redactarea respectivelor 
informații confidențiale, restricționarea 
cercului de persoane care au dreptul să 
vadă probele, instrucțiuni către experți 
privind prezentarea de sinteze ale 
informațiilor sub formă agregată sau într-o 
altă formă neconfidențială. Măsurile de 
protecție a secretelor de afaceri și a 
informațiilor confidențiale de alt tip nu ar 
trebui să împiedice de fapt exercitarea 
dreptului la despăgubiri.

Or. en
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Justificare

Redactarea este un instrument utilizat în prezent.

Amendamentul 87
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programele de clemență și 
procedurile de tranzacție sunt instrumente 
importante pentru asigurarea respectării 
legislației Uniunii în materie de 
concurență la nivel public, deoarece 
acestea contribuie la detectarea, 
cercetarea eficientă și sancționarea celor 
mai grave încălcări ale dreptului 
concurenței. Întreprinderile pot fi 
împiedicate să coopereze în acest context 
dacă divulgarea documentelor pe care ele 
însele le prezintă în acest scop le poate 
expune la tragerea la răspundere civilă în 
condiții mai dezavantajoase decât pentru 
coautorii încălcării care nu cooperează cu 
autoritățile de concurență. Pentru a 
asigura disponibilitatea întreprinderilor 
de a prezenta declarații voluntare de 
recunoaștere a participării acestora la o 
încălcare a legislației naționale sau UE în 
materie de concurență către o autoritate 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență sau al unei proceduri de 
tranzacție, astfel de declarații ar trebui 
exceptate de la divulgarea probelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programele de clemență și 
procedurile de tranzacție sunt instrumente 
importante pentru asigurarea respectării 
legislației Uniunii în materie de 
concurență la nivel public, deoarece 
acestea contribuie la detectarea, 
cercetarea eficientă și sancționarea celor 
mai grave încălcări ale dreptului 
concurenței. Întreprinderile pot fi 
împiedicate să coopereze în acest context 
dacă divulgarea documentelor pe care ele 
însele le prezintă în acest scop le poate 
expune la tragerea la răspundere civilă în 
condiții mai dezavantajoase decât pentru 
coautorii încălcării care nu cooperează cu 
autoritățile de concurență. Pentru a 
asigura disponibilitatea întreprinderilor 
de a prezenta declarații voluntare de 
recunoaștere a participării acestora la o 
încălcare a legislației naționale sau UE în 
materie de concurență către o autoritate 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență sau al unei proceduri de 
tranzacție, astfel de declarații ar trebui 
exceptate de la divulgarea probelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) De asemenea, o excepție de la 
divulgare ar trebui să se aplice oricărei 
măsuri de divulgare care ar interfera în 
mod nejustificat cu o investigație în curs 
desfășurată de o autoritate de concurență 

(20) Programele de clemență și 
procedurile de tranzacție sunt instrumente 
importante pentru asigurarea respectării 
legislației Uniunii în materie de 
concurență la nivel public, deoarece 
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cu privire la o încălcare a legislației 
naționale sau UE în materie de concurență. 
Prin urmare, informațiile care au fost 
elaborate de către o autoritate de 
concurență în cursul procedurilor acesteia 
pentru aplicarea legislației naționale sau 
UE în materie de concurență (cum ar fi o 
comunicare a obiecțiunilor) sau de către o 
parte la procedurile respective (cum ar fi 
răspunsurile la cererile de informații din 
partea autorității de concurență) ar trebui să 
poată fi divulgate în cadrul acțiunilor în 
despăgubire numai după ce autoritatea de 
concurență a constatat săvârșirea unei 
încălcări a normelor naționale sau ale 
Uniunii în materie de concurență sau și-a 
încheiat procedurile pentru alte motive.

acestea contribuie la detectarea, 
cercetarea eficientă și sancționarea celor 
mai grave încălcări ale legislației în 
materie de concurență. Întreprinderile pot 
fi împiedicate să coopereze în acest 
context dacă divulgarea documentelor pe 
care ele însele le prezintă în acest scop le 
poate expune la tragerea la răspundere 
civilă în condiții mai dezavantajoase decât 
pentru coautorii încălcării care nu 
cooperează cu autoritățile de concurență. 
Pentru a asigura faptul că întreprinderile 
sunt dispuse să coopereze cu autoritatea 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență sau al unei proceduri de 
tranzacție, o excepție de la divulgare ar 
trebui să se aplice oricărei măsuri de 
divulgare care ar interfera în mod 
nejustificat cu o investigație în curs 
desfășurată de o autoritate de concurență 
cu privire la o încălcare a legislației 
naționale sau UE în materie de concurență. 
Prin urmare, informațiile care au fost 
elaborate de către o autoritate de 
concurență în cursul procedurilor acesteia 
pentru aplicarea legislației naționale sau 
UE în materie de concurență (cum ar fi o 
comunicare a obiecțiunilor) sau de către o 
parte la procedurile respective (cum ar fi 
răspunsurile la cererile de informații din 
partea autorității de concurență) ar trebui să 
poată fi divulgate în cadrul acțiunilor în 
despăgubiri numai după ce autoritatea de 
concurență a constatat săvârșirea unei 
încălcări a normelor naționale sau ale 
Uniunii în materie de concurență sau și-a 
încheiat procedurile pentru alte motive.

Or. en

Amendamentul 90
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura că persoanele 
fizice sunt încurajate să acționeze și să 
ajute autoritățile de concurență în 
activitățile lor împotriva cartelurilor, 
protecția persoanelor fizice care 
acționează prin prezentarea de informații 
trebuie inclusă în mod explicit în 
directivă. Cu toate acestea, datele cu 
caracter personal și informațiile care au 
legătură cu acestea ar trebui să fie 
singurele informații a căror divulgare de 
către o parte interesată sau un terț nu 
poate fi ordonată, în niciun moment, de 
instanțele naționale.

Or. en

Justificare

Chiar dacă există cazuri de încălcare a normelor în materie de concurență care au devenit 
posibile doar datorită unui denunțător, în directiva propusă nu există nicio trimitere specifică 
la acest aspect. Protecția denunțătorilor se referă doar la identitatea acestora, nu și la 
informațiile furnizate. Pentru a asigura o pronunțare predictibilă și hotărâri echivalente, în 
directivă ar trebui adăugată o referire la datele cu caracter personal. În prezent, identitatea 
denunțătorilor este protejată în temeiul legislației din statele membre.

Amendamentul 91
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Atunci când un reclamant a 
prezentat fapte și mijloace de probă 
disponibile în mod rezonabil care 
dovedesc existența unor temeiuri 
plauzibile pentru a suspecta că acesta a 
suferit un prejudiciu cauzat de încălcarea 
normelor de concurență de către pârât și 
când declarația de clemență sau orice alt 



PE521.623v01-00 24/104 AM\1006388RO.doc

RO

document dezvăluit în scopul participării 
la un program de clemență sau la o 
procedură de tranzacție de către 
solicitantul de clemență și prezentat unei 
autorități de concurență sau redactat de o 
autoritate de concurență pe parcursul 
procedurilor sale este indispensabil 
pentru a le sprijini cererea și cuprinde 
probe care nu pot fi prezentate în alt mod, 
instanțele naționale pot dispune 
divulgarea probelor de către pârât sau un 
terț, indiferent dacă probele respective 
sunt incluse sau nu în dosarul autorității 
de concurență, sub rezerva unui set de 
condiții.

Or. en

Justificare

Considerentul reflectă regimul de divulgare introdus de proiectul de raport.

Amendamentul 92
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Articolul 16 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede că, 
atunci când instanțele naționale se pronunță 
în privința unor acorduri, decizii sau 
practici în conformitate cu articolul 101 
sau articolul 102 din tratat, care fac deja 
obiectul unei decizii a Comisiei, acestea nu 
pot lua decizii contrare deciziei adoptate de 
Comisie. De asemenea, pentru a spori 
securitatea juridică, a evita incoerența în 
aplicarea dispozițiilor respective din tratat, 
a crește eficacitatea și eficiența procedurală 
a acțiunilor în despăgubire și a facilita 
funcționarea pieței interne pentru 
întreprinderi și consumatori, o decizie 

(25) Articolul 16 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prevede că, 
atunci când instanțele naționale se pronunță 
în privința unor acorduri, decizii sau 
practici în conformitate cu articolul 101 
sau articolul 102 din tratat, care fac deja 
obiectul unei decizii a Comisiei, acestea nu 
pot lua decizii contrare deciziei adoptate de 
Comisie. De asemenea, pentru a spori 
securitatea juridică, a evita incoerența în 
aplicarea dispozițiilor respective din tratat, 
a crește eficacitatea și eficiența procedurală 
a acțiunilor în despăgubiri și a facilita 
funcționarea pieței interne pentru 
întreprinderi și consumatori, o decizie 
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definitivă a unei autorități naționale de 
concurență sau a unei instanțe de control 
judiciar prin care se constată încălcarea 
articolului 101 sau a articolului 102 din 
tratat nu ar trebui să poată fi repusă în 
discuție în cadrul acțiunilor în despăgubire 
referitoare la aceeași încălcare, indiferent 
dacă acțiunea a fost introdusă sau nu în 
statul membru al autorității de concurență 
sau al instanței de control judiciar. Aceeași 
normă ar trebui să se aplice în cazul unei 
decizii prin care s-a constatat încălcarea 
unor dispoziții ale legislației naționale în 
materie de concurență atunci când 
legislația națională și legislația UE în 
materie de concurență sunt aplicate 
simultan în același caz. Forța probantă a 
deciziilor autorităților naționale de 
concurență și ale instanțelor de control 
judiciar prin care se constată încălcarea 
normelor de concurență ar trebui să se 
aplice în ceea ce privește dispozitivul și 
motivarea deciziei. Aceasta nu aduce 
atingere drepturilor și obligațiilor 
instanțelor naționale în temeiul articolului 
267 din tratat.

definitivă a unei autorități naționale de 
concurență sau a unei instanțe de control 
judiciar prin care se constată încălcarea 
articolului 101 sau a articolului 102 din 
tratat nu ar trebui să poată fi repusă în 
discuție în cadrul acțiunilor în despăgubiri 
referitoare la aceeași încălcare, indiferent 
dacă acțiunea a fost introdusă sau nu în 
statul membru al autorității de concurență 
sau al instanței de control judiciar. Aceeași 
normă ar trebui să se aplice în cazul unei 
decizii prin care s-a constatat încălcarea 
unor dispoziții ale legislației naționale în 
materie de concurență atunci când 
legislația națională și legislația UE în 
materie de concurență sunt aplicate 
simultan în același caz. Forța probantă a 
deciziilor autorităților naționale de 
concurență și ale instanțelor de control 
judiciar prin care se constată încălcarea 
normelor de concurență ar trebui să se 
aplice în ceea ce privește dispozitivul și 
motivarea deciziei. În această privință, 
Comisia Europeană ar trebui să asigure o 
aplicare coerentă a legislației UE în 
materie de concurență prin furnizarea 
într-un mod transparent în cadrul Rețelei 
europene în domeniul concurenței 
(„REC”) a unor orientări solide destinate 
autorităților naționale de concurență în 
ceea ce privește deciziile lor. Aceasta nu 
aduce atingere drepturilor și obligațiilor 
instanțelor naționale în temeiul articolului 
267 din tratat.

Or. en

Amendamentul 93
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Consumatorii sau întreprinderile (31) Consumatorii sau întreprinderile 
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asupra cărora s-a transferat pierderea 
efectivă au suferit un prejudiciu care a fost 
cauzat de o încălcare a legislației naționale 
sau a Uniunii în materie de concurență. 
Deși un astfel de prejudiciu ar trebui 
compensat de către întreprinderea autoare a 
încălcării, dovedirea dimensiunii 
prejudiciului poate fi deosebit de dificilă 
pentru consumatorii sau întreprinderile 
care nu au efectuat ei înșiși nicio achiziție 
de la întreprinderea autoare a încălcării. 
Prin urmare, este necesar să se prevadă ca, 
în cazul în care existența unei cereri de 
despăgubiri sau suma care trebuie acordată 
cu titlu de despăgubiri depinde de existența 
și măsura în care un eventual suprapreț 
plătit de cumpărătorul direct al 
întreprinderii autoare a încălcării a fost 
transferat cumpărătorului indirect, se 
consideră că acesta din urmă a dovedit că 
un suprapreț plătit de cumpărătorul direct a 
fost transferat la nivelul său în cazul în care 
acesta poate face proba prima facie că a 
avut loc un astfel de transfer. Prin urmare, 
este necesar să se definească condițiile în 
care se consideră că un cumpărător indirect 
a probat acest lucru prima facie. În ceea ce 
privește cuantificarea transferului, instanța 
națională ar trebui să fie competentă să 
estimeze cota din suprapreț care a fost 
transferată la nivelul cumpărătorilor 
indirecți în litigiul aflat pe rolul său. 
Întreprinderea autoare a încălcării ar trebui 
să aibă dreptul de a aduce probe în sensul 
că pierderea efectivă nu a fost transferată 
sau nu a fost transferată integral.

asupra cărora s-a transferat pierderea 
efectivă au suferit un prejudiciu care a fost 
cauzat de o încălcare a legislației naționale 
sau a Uniunii în materie de concurență. 
Deși un astfel de prejudiciu ar trebui 
compensat de către întreprinderea autoare a 
încălcării, dovedirea dimensiunii 
prejudiciului poate fi deosebit de dificilă 
pentru consumatorii sau întreprinderile 
care nu au efectuat ei înșiși nicio achiziție 
de la întreprinderea autoare a încălcării. 
Prin urmare, este necesar să se prevadă ca, 
în cazul în care existența unei cereri de 
despăgubiri sau suma care trebuie acordată 
cu titlu de despăgubiri depinde de existența 
și măsura în care un eventual suprapreț 
plătit de cumpărătorul direct al 
întreprinderii autoare a încălcării a fost 
transferat cumpărătorului indirect, se 
consideră că acesta din urmă a dovedit că 
un suprapreț plătit de cumpărătorul direct a 
fost transferat la nivelul său în cazul în care 
acesta poate face proba prima facie că a 
avut loc un astfel de transfer. Prin urmare, 
este necesar să se definească condițiile în 
care se consideră că un cumpărător indirect 
a probat acest lucru prima facie, 
respectând totodată faptul că transferul 
supraprețului în aval de-a lungul lanțului 
de aprovizionare este o practică 
comercială obișnuită. În ceea ce privește 
cuantificarea transferului, instanța 
națională ar trebui să fie competentă să 
estimeze cota din suprapreț care a fost 
transferată la nivelul cumpărătorilor 
indirecți în litigiul aflat pe rolul său. 
Întreprinderea autoare a încălcării ar trebui 
să aibă dreptul de a aduce probe în sensul 
că pierderea efectivă nu a fost transferată 
sau nu a fost transferată integral.

Or. en

Justificare

Impunerea sarcinii de a aduce probe privind transferul cumpărătorului indirect ar putea 
necesita cunoștințe care nu pot fi obținute cu privire la strategiile de stabilire a prețurilor ale 
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cumpărătorilor direcți. Transferul costurilor în aval de-a lungul lanțului de aprovizionare 
este o practică comercială normală, iar acest fapt trebuie avut în vedere.

Amendamentul 94
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În absența unor norme ale Uniunii 
privind cuantificarea prejudiciului cauzat 
de o încălcare a legislației în materie de 
concurență, sistemul juridic intern al 
fiecărui stat membru și instanțele naționale 
trebuie să stabilească condițiile pe care 
partea prejudiciată trebuie să le întrunească 
pentru dovedirea valorii prejudiciului 
suferit, precizia cu care acesta trebuie să 
dovedească valoarea prejudiciului, 
metodele care pot fi utilizate și 
consecințele incapacității de a respecta 
întrutotul condițiile stabilite. Cu toate 
acestea, astfel de cerințe naționale nu ar 
trebui să fie nici mai puțin favorabile decât 
cele care reglementează acțiuni naționale 
similare (principiul echivalenței) și nici să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri 
conferit de legislația Uniunii (principiul 
eficacității). În această privință, ar trebui 
luate în considerare orice asimetrii 
informaționale între părți și faptul că, 
pentru cuantificarea prejudiciului, este 
necesară evaluarea modului în care piața în 
cauză ar fi evoluat în absența încălcării. 
Această evaluare implică o comparație cu o 
situație care este ipotetică prin definiție, 
așadar nu poate fi realizată în niciun caz cu 
acuratețe deplină. Prin urmare, este necesar 
să se confere instanțelor naționale 
competența de a estima valoarea 
prejudiciului cauzat de încălcarea 
legislației în materie de concurență.

(36) În absența unor norme ale Uniunii 
privind cuantificarea prejudiciului cauzat 
de o încălcare a legislației în materie de 
concurență, sistemul juridic intern al 
fiecărui stat membru și instanțele naționale 
trebuie să stabilească condițiile pe care 
partea prejudiciată trebuie să le întrunească 
pentru dovedirea valorii prejudiciului 
suferit, precizia cu care acesta trebuie să 
dovedească valoarea prejudiciului, 
metodele care pot fi utilizate și 
consecințele incapacității de a respecta 
întrutotul condițiile stabilite. Cu toate 
acestea, astfel de cerințe naționale nu ar 
trebui să fie nici mai puțin favorabile decât 
cele care reglementează acțiuni naționale 
similare (principiul echivalenței) și nici să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri 
conferit de legislația Uniunii (principiul 
eficacității). În această privință, ar trebui 
luate în considerare orice asimetrii 
informaționale între părți și faptul că, 
pentru cuantificarea prejudiciului, este 
necesară evaluarea modului în care piața în 
cauză ar fi evoluat în absența încălcării. 
Această evaluare implică o comparație cu o 
situație care este ipotetică prin definiție, 
așadar nu poate fi realizată în niciun caz cu 
acuratețe deplină. Prin urmare, este necesar 
să se confere instanțelor naționale 
competența de a estima valoarea 
prejudiciului cauzat de încălcarea 
legislației în materie de concurență. În 
cadrul acestei estimări, accentul se pune 
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pe estimarea prejudiciului făcută de 
partea prejudiciată.

Or. en

Justificare

Pentru a mări protecția oferită părții prejudiciate în urma încălcării legislației în materie de 
concurență, este important să se asigure că aceasta are un cuvânt important de spus în cadrul 
procedurilor judiciare. Punându-se accentul pe estimarea prejudiciului făcută de partea 
prejudiciată, se garantează protecția părții celei mai slabe. În plus, acest lucru descurajează 
și mai mult participarea la carteluri, deoarece influența în cadrul procedurilor judiciare a 
autorilor încălcărilor este redusă.

Amendamentul 95
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În absența unor norme ale Uniunii 
privind cuantificarea prejudiciului cauzat 
de o încălcare a legislației în materie de 
concurență, sistemul juridic intern al 
fiecărui stat membru și instanțele naționale 
trebuie să stabilească condițiile pe care 
partea prejudiciată trebuie să le întrunească 
pentru dovedirea valorii prejudiciului 
suferit, precizia cu care acesta trebuie să 
dovedească valoarea prejudiciului, 
metodele care pot fi utilizate și 
consecințele incapacității de a respecta 
întrutotul condițiile stabilite. Cu toate 
acestea, astfel de cerințe naționale nu ar 
trebui să fie nici mai puțin favorabile decât 
cele care reglementează acțiuni naționale 
similare (principiul echivalenței) și nici să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri 
conferit de legislația Uniunii (principiul 
eficacității). În această privință, ar trebui 
luate în considerare orice asimetrii 
informaționale între părți și faptul că, 

(36) În absența unor norme ale Uniunii 
privind cuantificarea prejudiciului cauzat 
de o încălcare a legislației în materie de 
concurență, sistemul juridic intern al 
fiecărui stat membru și instanțele naționale 
trebuie să stabilească condițiile pe care 
partea prejudiciată trebuie să le întrunească 
pentru dovedirea valorii prejudiciului 
suferit, precizia cu care acesta trebuie să 
dovedească valoarea prejudiciului, 
metodele care pot fi utilizate și 
consecințele incapacității de a respecta 
întrutotul condițiile stabilite. Cu toate 
acestea, astfel de cerințe naționale nu ar 
trebui să fie nici mai puțin favorabile decât 
cele care reglementează acțiuni naționale 
similare (principiul echivalenței) și nici să 
facă practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri 
conferit de legislația Uniunii (principiul 
eficacității). În această privință, ar trebui 
luate în considerare orice asimetrii 
informaționale între părți și faptul că, 
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pentru cuantificarea prejudiciului, este 
necesară evaluarea modului în care piața în 
cauză ar fi evoluat în absența încălcării. 
Această evaluare implică o comparație cu o 
situație care este ipotetică prin definiție, 
așadar nu poate fi realizată în niciun caz cu 
acuratețe deplină. Prin urmare, este necesar 
să se confere instanțelor naționale 
competența de a estima valoarea 
prejudiciului cauzat de încălcarea 
legislației în materie de concurență.

pentru cuantificarea prejudiciului, este 
necesară evaluarea modului în care piața în 
cauză ar fi evoluat în absența încălcării. 
Această evaluare implică o comparație cu o 
situație care este ipotetică prin definiție, 
așadar nu poate fi realizată în niciun caz cu 
acuratețe deplină. Prin urmare, este necesar 
să se confere instanțelor naționale 
competența de a estima valoarea 
prejudiciului cauzat de încălcarea 
legislației în materie de concurență. Statele 
membre se asigură că, dacă se solicită, 
autoritățile naționale de concurență vor 
furniza orientări cu privire la 
cuantificarea prejudiciului.

Or. en

Amendamentul 96
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Părțile prejudiciate și întreprinderile 
autoare ale încălcării ar trebui încurajate să 
convină asupra compensării prejudiciului 
cauzat de o încălcare a legislației în materie 
de concurență prin intermediul 
mecanismelor de soluționare consensuală a 
litigiilor, cum ar fi tranzacțiile 
extrajudiciare, arbitrajul și medierea. 
Atunci când este posibil, soluționarea 
consensuală a litigiilor ar trebui să vizeze 
cât de multe părți prejudiciate și 
întreprinderi autoare ale încălcării posibil. 
Dispozițiile prezentei directive cu privire la 
soluționarea consensuală a litigiilor sunt 
destinate, prin urmare, să faciliteze 
utilizarea unor astfel de mecanisme și să 
sporească eficacitatea acestora.

(37) Părțile prejudiciate și întreprinderile 
autoare ale încălcării ar trebui încurajate să 
convină asupra compensării prejudiciului 
cauzat de o încălcare a legislației în materie 
de concurență prin intermediul 
mecanismelor de soluționare consensuală a 
litigiilor, cum ar fi tranzacțiile 
extrajudiciare, arbitrajul și medierea. 
Atunci când este posibil, soluționarea 
consensuală a litigiilor ar trebui să vizeze 
cât de multe părți prejudiciate și 
întreprinderi autoare ale încălcării posibil. 
Dispozițiile prezentei directive cu privire la 
soluționarea consensuală a litigiilor sunt 
destinate, prin urmare, să faciliteze 
utilizarea unor astfel de mecanisme și să 
sporească eficacitatea acestora și nu 
descurajează în niciun fel părțile să 
încheie tranzacții.
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Or. en

Amendamentul 97
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Costul procedurilor judiciare nu ar 
trebui să împiedice reclamanții să 
introducă acțiuni bine întemeiate în fața 
instanțelor naționale. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să ia măsurile adecvate 
pentru a pune la dispoziția părților 
prejudiciate acces la finanțare pentru 
acțiunile în despăgubiri. Acest lucru se 
poate realiza prin intermediul unui fond 
finanțat din amenzile plătite de autorii 
încălcărilor sprijinind reclamanții din 
punct de vedere financiar în vederea 
obținerii unui verdict orientativ al acțiunii 
în despăgubiri.

Or. en

Justificare

Pentru un consumator, o organizație de consumatori sau o întreprindere mică, riscul de a 
trebui să plătească cheltuieli de judecată în caz de pierdere a procesului poate reprezenta un 
element serios de descurajare a acestor părți de a formula pretenții. Ar putea fi creat un fond 
finanțat din amenzile plătite în cazurile de încălcare a dreptului concurenței. Acest fond va 
finanța un prim verdict orientativ referitor la o cauză potențială, bazat pe probele aduse de 
un reclamant potențial. Ar trebui subliniat faptul că regula „perdantul plătește” este 
menținută.

Amendamentul 98
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 44 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Având în vedere că directiva va 
modifica substanțial legile multor state 
membre privind litigiile civile, în special 
în ceea ce privește divulgarea probelor, ar 
trebui stabilit un regim tranzitoriu adecvat 
în vederea soluționării litigiilor deja 
pendinte înainte de intrarea în vigoare a 
directivei. Legile statelor membre adoptate 
în vederea punerii în aplicare a directivei 
ar trebui, prin urmare, să se aplice numai 
litigiilor aduse în fața instanței naționale 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 99
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede anumite 
norme necesare pentru a asigura că orice 
persoană care a suferit un prejudiciu cauzat 
de o încălcare a articolului 101 sau a 
articolului 102 din tratat sau a legislației 
naționale în materie de concurență își poate 
exercita în mod efectiv dreptul la 
despăgubirea integrală a prejudiciului 
respectiv. De asemenea, aceasta prevede 
norme care promovează concurența 
nedenaturată pe piața internă și care 
îndepărtează obstacolele în calea 
funcționării adecvate a acesteia prin 
asigurarea unei protecții echivalente pe 
întreg cuprinsul Uniunii pentru orice 
persoană care a suferit un astfel de 
prejudiciu.

(1) Prezenta directivă prevede anumite 
norme necesare pentru a asigura că orice 
persoană care a suferit un prejudiciu cauzat 
de o încălcare a articolului 101 sau a 
articolului 102 din tratat sau a legislației 
naționale în materie de concurență de către 
o întreprindere sau un grup de 
întreprinderi își poate exercita în mod 
efectiv dreptul de a solicita despăgubirea 
integrală a prejudiciului respectiv din 
partea respectivelor părți autoare ale 
încălcării. De asemenea, aceasta prevede 
norme care promovează concurența 
nedenaturată pe piața internă și care 
îndepărtează obstacolele în calea 
funcționării adecvate a acesteia prin 
asigurarea unei protecții echivalente pe 
întreg cuprinsul Uniunii pentru orice 
persoană care a suferit un astfel de 
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prejudiciu.

Or. en

Amendamentul 100
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita despăgubiri totale 
pentru prejudiciul respectiv.

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita despăgubiri totale 
pentru prejudiciul respectiv din partea 
părților autoare ale încălcării fie într-o 
cauză directă, fie într-o cauză de 
continuare la nivel privat.

Or. en

Amendamentul 101
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita despăgubiri totale 
pentru prejudiciul respectiv.

(1) Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației naționale sau UE în materie de 
concurență poate solicita și obține 
despăgubiri totale pentru prejudiciul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 102
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și plata dobânzii pentru 
perioada de la momentul când a survenit 
prejudiciul până la efectuarea efectivă a 
plății despăgubirilor pentru prejudiciul 
respectiv.

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă, pentru pierderea de 
profit și pentru dobânda pentru perioada 
de la momentul când a survenit prejudiciul 
până la achitarea efectivă a despăgubirilor 
pentru prejudiciul respectiv.

Or. en

Amendamentul 103
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și plata dobânzii pentru 
perioada de la momentul când a survenit 
prejudiciul până la efectuarea efectivă a 
plății despăgubirilor pentru prejudiciul 
respectiv.

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și plata dobânzii pentru 
prejudiciul respectiv.

Or. en

Amendamentul 104
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și plata dobânzii pentru 
perioada de la momentul când a survenit 
prejudiciul până la efectuarea efectivă a 
plății despăgubirilor pentru prejudiciul 
respectiv.

(2) Despăgubirile totale plasează orice 
persoană care a suferit un prejudiciu în 
poziția în care s-ar fi aflat aceasta dacă 
încălcarea nu ar fi fost săvârșită. Prin 
urmare, acestea includ despăgubiri pentru 
pierderea efectivă și pentru pierderea de 
profit, precum și, în conformitate cu 
dispozițiile dreptului național privind 
plata dobânzilor, plata dobânzii pentru 
prejudiciul respectiv.

Or. en

Justificare

Din motive de clarificare, acest amendament înlocuiește amendamentul 18 (proiectul de 
raport).

Amendamentul 105
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sunt excluse despăgubirile cu titlu de 
sancțiune, despăgubirile multiple sau alte 
tipuri de despăgubiri și de sancțiuni care 
conduc la supracompensare.

Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive este de a asigura despăgubiri totale. Obiectivul de descurajare ține 
de asigurarea respectării normelor la nivel public. Prin urmare, trebuie excluse 
despăgubirile cu titlu de sancțiune sau orice alt tip de despăgubiri care conduc la 
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supracompensare.

Amendamentul 106
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate își pot exercita efectiv dreptul 
de a formula cereri de despăgubire.

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate își pot exercita în mod 
corespunzător și eficient din punctul de 
vedere al costurilor dreptul de a formula 
cereri de despăgubire. Statele membre 
introduc mecanisme de acțiune colectivă 
bazate pe principiile comune definite 
pentru asigurarea respectării articolelor 
101 și 102 din tratat, stipulate în 
Recomandarea 2013/396/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 107
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate își pot exercita efectiv dreptul 
de a formula cereri de despăgubire.

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate, direct sau prin reprezentanții 
lor, își pot exercita efectiv dreptul de a 
formula cereri de despăgubire, pot înainta 
măsuri de încetare și le pot soluționa prin 
soluționare consensuală a litigiilor.

Or. en
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Amendamentul 108
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate își pot exercita efectiv dreptul 
de a formula cereri de despăgubire.

(3) Statele membre se asigură că părțile 
prejudiciate își pot exercita efectiv dreptul 
de a formula cereri de despăgubire și pun 
la dispoziție proceduri de acțiune colectivă 
pentru cererile de despăgubire la nivel 
privat.

Or. en

Justificare

Opțiunea ca reclamanții să poată introduce proceduri de acțiune colectivă este esențială 
pentru a asigura că victimele încălcărilor politicii în domeniul concurenței, în special 
consumatorii și reclamanții din cadrul IMM-urilor, pot avea acces la justiție. Având în vedere 
dezechilibrul informațional și dificultățile asociate introducerii de acțiuni colective, acțiunile 
individuale sunt adesea împovărătoare și imposibile. Acțiunea colectivă constituie o parte 
importantă a prezentei directive, întrucât permite reclamanților să își pună în comun 
resursele în vederea asigurării luării de măsuri pentru a primi despăgubirile pentru 
încălcări.

Amendamentul 109
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre introduc mecanisme 
de acțiune colectivă bazate pe principiile 
comune definite pentru asigurarea 
respectării articolelor 101 și 102 din 
tratat, stipulate în Recomandarea 
2013/396/UE a Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 110
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Volumul total al amenzilor și al 
despăgubirilor plătite nu ar trebui să fie 
afectat de faptul că acțiunea autorității de 
concurență continuă sau precede o 
acțiune la nivel privat. Autoritățile de 
concurență corelează volumul total al 
amenzilor și al despăgubirilor plătite în 
ambele cazuri, de exemplu, prin 
amânarea unei părți din amendă atunci 
când se preconizează o acțiune de 
continuare. Totuși, aceasta nu ar trebui 
să aibă ca rezultat prelungirea 
incertitudinii privind tranzacția definitivă 
în cazul societăților și nici să afecteze 
dreptul persoanelor fizice și al 
întreprinderilor de a fi despăgubite pentru 
prejudiciul suferit.

Or. en

Justificare

Consumatorii nu ar trebui puși într-o poziție mai nefavorabilă din cauza intentării de acțiuni 
de continuare în loc de acțiuni directe. Amenzile publice mari nu ar trebui să pună 
consumatorii în incapacitatea de a solicita despăgubiri corespunzătoare prin intermediul 
unei acțiuni de continuare spre deosebire de cazul în care ar fi intentat o acțiune directă.

Amendamentul 111
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „acțiune colectivă” înseamnă: (i) un 
mecanism juridic care asigură 
posibilitatea de a solicita încetarea unui 
comportament ilegal, în nume colectiv, de 
către două sau mai multe persoane fizice 
sau juridice sau de către o entitate 
abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
încetare); (ii) un mecanism juridic care 
asigură posibilitatea de a solicita 
despăgubiri, în nume colectiv, de către 
două sau mai multe persoane fizice sau 
juridice care susțin că au suferit un 
prejudiciu colectiv sau de către o entitate 
abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
despăgubiri);

Or. en

Amendamentul 112
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „acțiune colectivă” înseamnă: (i) un 
mecanism juridic care asigură 
posibilitatea de a solicita încetarea unui 
comportament ilegal, în nume colectiv, de 
către două sau mai multe persoane fizice 
sau juridice sau de către o entitate 
abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
încetare); (ii) un mecanism juridic care 
asigură posibilitatea de a solicita 
despăgubiri, în nume colectiv, de către 
două sau mai multe persoane fizice sau 
juridice care susțin că au suferit un 
prejudiciu colectiv sau de către o entitate 
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abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
despăgubiri);

Or. en

Amendamentul 113
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „acțiune în despăgubire” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o 
cerere de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale; de asemenea, aceasta poate 
include acțiuni prin care o persoană care 
acționează în numele uneia sau mai 
multor părți prejudiciate înaintează o 
cerere de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale, atunci când dreptul național 
prevede această posibilitate;

3. „acțiune în despăgubiri” înseamnă o 
acțiune prin care o cerere de despăgubiri 
este înaintată în fața unei instanțe 
naționale;

Or. en

Amendamentul 114
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „acțiune în despăgubire” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o 
cerere de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale; de asemenea, aceasta poate 
include acțiuni prin care o persoană care 
acționează în numele uneia sau mai 

3. „acțiune în despăgubiri” înseamnă o 
acțiune prin care o cerere de despăgubiri 
este înaintată în fața unei instanțe 
naționale;
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multor părți prejudiciate înaintează o 
cerere de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale, atunci când dreptul național 
prevede această posibilitate;

Or. en

Amendamentul 115
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „acțiune în despăgubire” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o cerere 
de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale; de asemenea, aceasta poate 
include acțiuni prin care o persoană care 
acționează în numele uneia sau mai 
multor părți prejudiciate înaintează o 
cerere de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale, atunci când dreptul național 
prevede această posibilitate;

3. „acțiune în despăgubiri” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o cerere 
de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale;

Or. en

Amendamentul 116
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „acțiune în despăgubire” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o cerere 
de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale; de asemenea, aceasta poate 
include acțiuni prin care o persoană care 

3. „acțiune în despăgubiri” înseamnă o 
acțiune în temeiul dreptului național prin 
care o parte prejudiciată înaintează o cerere 
de despăgubiri în fața unei instanțe 
naționale; de asemenea, aceasta include 
acțiuni prin care o persoană acționează în 
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acționează în numele uneia sau mai multor 
părți prejudiciate înaintează o cerere de 
despăgubiri în fața unei instanțe naționale, 
atunci când dreptul național prevede 
această posibilitate;

numele uneia sau mai multor părți 
prejudiciate înaintând o cerere de 
despăgubiri în fața unei instanțe naționale;

Or. en

Amendamentul 117
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „prejudiciu colectiv” înseamnă o 
situație în care două sau mai multe 
persoane fizice sau juridice susțin că au 
suferit un prejudiciu cauzat de aceeași 
activitate de concurență ilegală a uneia 
sau a mai multor persoane fizice sau 
juridice;

Or. en

Amendamentul 118
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „acțiune colectivă” înseamnă: (i) un 
mecanism juridic care asigură 
posibilitatea de a solicita încetarea unui 
comportament ilegal, în nume colectiv, de 
către două sau mai multe persoane fizice 
sau juridice sau de către o entitate 
abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
încetare); (ii) un mecanism juridic care 
asigură posibilitatea de a solicita 
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despăgubiri, în nume colectiv, de către 
două sau mai multe persoane fizice sau 
juridice care susțin că au suferit un 
prejudiciu colectiv sau de către o entitate 
abilitată să introducă o acțiune de 
reprezentare (acțiune colectivă în 
despăgubiri);

Or. en

Justificare

În februarie 2012, Parlamentul European a adoptat o rezoluție intitulată „O abordare 
europeană coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire”, prin care solicita o 
propunere în domeniul acțiunilor colective, inclusiv un set comun de principii care să ofere 
un acces uniform la justiție prin intermediul unei acțiuni colective în cadrul Uniunii care să 
trateze încălcarea drepturilor consumatorilor. Un mecanism de acțiune colectivă ar spori 
considerabil asigurarea respectării efective a dreptului concurenței și ar crește protecția 
consumatorilor.

Amendamentul 119
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „prejudiciu minor și difuz” înseamnă 
un prejudiciu colectiv în care numărul 
persoanelor fizice sau juridice care au 
suferit un prejudiciu direct sau indirect 
este foarte mare, iar valoarea individuală 
a despăgubirilor descurajează o parte 
relevantă dintre părțile prejudiciate să 
înainteze cereri individuale;

Or. en

Amendamentul 120
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „cauze transfrontaliere” înseamnă o 
cauză de prejudiciu colectiv în care fapta 
prejudiciabilă care a cauzat prejudicii 
rezultate din aceeași activitate de 
concurență ilegală a avut loc în mai multe 
state membre;

Or. en

Amendamentul 121
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. „prejudiciu european minor și difuz” 
înseamnă un prejudiciu minor și difuz 
transfrontalier asupra căruia Comisia 
acționează în temeiul capitolului III din 
Regulamentul 1/2003;

Or. en

Amendamentul 122
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „acțiune colectivă” înseamnă o cerere 
înaintată de două sau mai multe părți 
prejudiciate sau de reprezentanții 
acestora, desemnați în conformitate cu 
legislația privind prejudiciul colectiv;
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Or. en

Amendamentul 123
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „parte prejudiciată” înseamnă orice 
persoană care are dreptul de a formula o 
cerere de despăgubire;

5. „parte prejudiciată” înseamnă orice 
persoană care a suferit un prejudiciu ca 
urmare a unui comportament 
anticoncurențial;

Or. en

Amendamentul 124
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „instanță de control judiciar” înseamnă 
o instanță națională care are competență 
pentru a exercita controlul judiciar asupra 
deciziilor unei autorități naționale de 
concurență, context în care aceasta poate 
avea, de asemenea, competența de 
constatare a unei încălcări a articolului 101 
sau a articolului 102 din tratat;

9. „instanță competentă în domeniul 
concurenței” înseamnă o instanță națională 
care are competență pentru a exercita 
controlul judiciar asupra deciziilor unei 
autorități naționale de concurență, context 
în care aceasta poate avea, de asemenea, 
competența de constatare a unei încălcări a 
articolului 101 sau a articolului 102 din 
tratat;

Or. en

Amendamentul 125
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

11. decizie de încălcare rămasă „definitivă” 
înseamnă că decizia de constatare a unei 
încălcări adoptată de o autoritate națională 
de concurență sau o instanță de control 
judiciar nu mai poate fi supusă niciunei căi 
de atac;

11. decizie de încălcare rămasă „definitivă” 
înseamnă că decizia de constatare a unei 
încălcări adoptată de o autoritate națională 
de concurență sau o instanță competentă în 
domeniul concurenței nu mai poate fi 
supusă niciunei căi de atac;

Or. en

Amendamentul 126
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „cartel” înseamnă o înțelegere și/sau o 
practică concertată între doi sau mai 
mulți concurenți care urmărește 
coordonarea comportamentului 
concurențial al acestora pe piață și/sau 
influențarea parametrilor relevanți ai 
concurenței prin practici precum fixarea 
sau coordonarea prețurilor de achiziție sau 
de vânzare sau a altor condiții comerciale, 
alocarea cotelor de producție sau de 
vânzare, împărțirea piețelor și a clienților, 
inclusiv manipularea procedurilor de cerere 
de oferte, restricționări ale importurilor sau 
exporturilor și/sau acțiuni anticoncurențiale 
împotriva altor concurenți;

12. „cartel” înseamnă doi sau mai mulți 
concurenți orizontali care își coordonează 
comportamentul pe o anumită piață 
pentru a obține venituri mai mari decât 
cele posibile în condiții de concurență 
normală sau care își coordonează 
comportamentul pe o anumită piață 
pentru a exclude întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în condiții de piață 
normale de la obținerea unei cote de 
piață, prin practici precum, printre altele, 
fixarea sau coordonarea prețurilor de 
achiziție sau de vânzare sau a altor condiții 
comerciale, practici de autorizare abuzive, 
alocarea cotelor de producție sau de 
vânzare, împărțirea piețelor și a clienților, 
inclusiv manipularea procedurilor de cerere 
de oferte, restricționări ale importurilor sau 
exporturilor și/sau acțiuni anticoncurențiale 
împotriva altor concurenți;

Or. en
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Amendamentul 127
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „program de clemență” înseamnă un 
program în baza căruia un participant la o 
înțelegere secretă de tip cartel, în mod 
independent de celelalte întreprinderi 
implicate în cartel, cooperează în cadrul 
unei investigații desfășurate de o autoritate 
de concurență, furnizând în mod voluntar 
informații privind cunoștințele sale despre 
cartel și rolul său în cadrul acestuia, 
primind în schimb imunitate la orice 
amendă care urmează a fi impusă cartelului 
sau o reducere a cuantumului amenzii;

13. „program de clemență” înseamnă un 
program privind aplicarea articolului 101 
din tratat sau a dispoziției 
corespunzătoare din legislația națională 
în baza căruia un participant la o înțelegere 
secretă de tip cartel, în mod independent de 
celelalte întreprinderi implicate în cartel, 
cooperează în cadrul unei investigații 
desfășurate de o autoritate de concurență, 
furnizând în mod voluntar informații 
privind cunoștințele sale despre cartel și 
rolul său în cadrul acestuia, primind în 
schimb imunitate la orice amendă care 
urmează a fi impusă cartelului sau o 
reducere a cuantumului amenzii;

Or. en

Amendamentul 128
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar 
unei autorități de concurență, în scris sau 
oral, de către o întreprindere sau în 
numele acesteia, care prezintă 
cunoștințele întreprinderii cu privire la în 
înțelegere scrisă de tip cartel și propriul 
rol în cadrul acestuia și care au fost 
redactate în mod special pentru a fi 
înaintate autorității în vederea obținerii 
imunității la amendă sau a unei reduceri 

eliminat
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a cuantumului amenzii în cadrul unui 
program de clemență privind aplicarea 
articolului 101 din tratat sau a dispoziției 
corespunzătoare din dreptul național; 
acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

Or. en

Amendamentul 129
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la în înțelegere 
scrisă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris, oral sau 
sub altă formă, de către o întreprindere sau 
în numele acesteia, care prezintă 
cunoștințele întreprinderii cu privire la o 
înțelegere secretă de tip cartel și propriul 
rol în cadrul acestuia și care au fost 
redactate în mod special pentru a fi 
înaintate autorității în vederea obținerii 
imunității la amendă sau a unei reduceri a 
cuantumului amenzii în cadrul unui 
program de clemență privind aplicarea 
articolului 101 din tratat sau a dispoziției 
corespunzătoare din dreptul național; 
acestea nu includ documente sau informații 
care există indiferent de procedurile 
autorității de concurență („informații 
preexistente”);

Or. en

Amendamentul 130
Sharon Bowles
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Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la în înțelegere 
scrisă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la o înțelegere 
secretă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”) sau orice 
informație furnizată la cererea unei 
autorități de concurență;

Or. en

Justificare

Amendament având ca scop claritatea juridică. Declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență sunt cele furnizate în mod voluntar. Informațiile solicitate de 
autoritatea de concurență, precum RFI, nu ar trebui incluse.

Amendamentul 131
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 14. „declarațiile întreprinderilor în cadrul 
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măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către o întreprindere sau în numele 
acesteia, care prezintă cunoștințele 
întreprinderii cu privire la în înțelegere 
scrisă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

măsurilor de clemență” înseamnă 
informațiile furnizate în mod voluntar unei 
autorități de concurență, în scris sau oral, 
de către un solicitant sau în numele 
acestuia, care prezintă cunoștințele 
solicitantului cu privire la o înțelegere 
secretă de tip cartel și propriul rol în cadrul 
acestuia și care au fost redactate în mod 
special pentru a fi înaintate autorității în 
vederea obținerii imunității la amendă sau 
a unei reduceri a cuantumului amenzii în 
cadrul unui program de clemență privind 
aplicarea articolului 101 din tratat sau a 
dispoziției corespunzătoare din dreptul 
național; acestea nu includ documente sau 
informații care există indiferent de 
procedurile autorității de concurență 
(„informații preexistente”);

Or. en

Amendamentul 132
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „propunere de încheiere a unei 
tranzacții” înseamnă informațiile 
furnizate în mod voluntar unei autorități 
de concurență de către o întreprindere 
sau în numele acesteia, care cuprind 
recunoașterea de către întreprindere a 
participării sale la o încălcare a 
articolului 101 din tratat sau a unei 
dispoziții corespunzătoare în temeiul 
dreptului național și asumarea 
răspunderii acesteia pentru încălcarea 
respectivă, fiind redactate în mod specific 
cu titlu de cerere oficială privind 
aplicarea unei proceduri simplificate de 
către autoritatea respectivă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 133
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „suprapreț” înseamnă orice diferență 
pozitivă între prețul plătit în realitate și 
prețul care ar fi prevalat în absența unei 
încălcări a legislației în materie de 
concurență;

16. „suprapreț” înseamnă situația în care 
s-a plătit un preț mai mare din cauza 
încălcării legislației în materie de 
concurență, calculat prin scăderea 
prețului care ar fi prevalat în absența unei 
încălcări a legislației în materie de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 134
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „tranzacție consensuală” înseamnă un 
acord în temeiul căruia se plătesc 
despăgubiri în urma soluționării 
consensuale a litigiului.

17. „tranzacție consensuală” înseamnă un 
acord în temeiul căruia prejudiciile sunt 
despăgubite în urma soluționării 
consensuale a litigiului.

Or. en

Amendamentul 135
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
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Măsuri de salvgardare
(1) Statele membre se asigură că partea 
căzută în pretenții într-o acțiune în 
despăgubiri rambursează cheltuielile de 
judecată rezonabile suportate de partea 
căreia i s-a dat câștig de cauză (principiul 
„cel care pierde plătește”).
(2) Statele membre se asigură că 
remunerația avocaților într-o acțiune în 
despăgubiri nu creează un stimulent 
pentru desfășurarea de litigii care nu sunt 
necesare din punctul de vedere al 
intereselor niciuneia dintre părți. Mai 
precis, nu sunt permise onorariile 
corespunzătoare unei obligații de rezultat, 
onorariile condiționate sau orice alt 
onorariu calculat pe baza cuantumului 
tranzacției sau al despăgubirilor acordate 
reclamantului sau a cărui plată depinde 
de rezultatul cauzei.

Or. en

Justificare

Măsurile de salvgardare trebuie incluse pentru a preveni litigiile abuzive care nu au nicio 
valoare adăugată și ar putea chiar prejudicia părțile prejudiciate. Principiul „cel care pierde 
plătește” trebuie să se aplice, iar avocații nu au interese financiare în ceea ce privește 
rezultatul, deoarece acest lucru ar putea crea un stimulent pentru desfășurarea de litigii 
costisitoare și care nu sunt necesare.

Amendamentul 136
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Capitolul Ib – Cauzele transfrontaliere

Or. en
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Amendamentul 137
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Un singur for

Statele membre se asigură că, atunci când 
litigiile implică persoane fizice sau 
juridice din mai multe state membre în 
cauze transfrontaliere, normele naționale 
privind admisibilitatea sau capacitatea 
reclamanților sau reprezentanților străini 
proveniți din alte sisteme juridice 
naționale nu împiedică introducerea unei 
acțiuni în fața unui singur for.

Or. en

Amendamentul 138
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4c
Recunoașterea reprezentanților naționali

(1) Statele membre se asigură că, în 
cauzele transfrontaliere, orice 
reprezentant desemnat în prealabil în 
conformitate cu legislația unui alt stat 
membru ca având capacitate să introducă 
acțiuni de reprezentare are dreptul de a 
sesiza instanța din statul membru 
competent să statueze în legătură cu 
prejudiciul colectiv.
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Or. en

Amendamentul 139
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4d
Capitolul Ic – Acțiunile colective

Or. en

Amendamentul 140
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4e
Acțiunile colective

(1) Statele membre se asigură că un 
reprezentant desemnat în conformitate cu 
legislația poate solicita despăgubiri în 
numele uneia sau al mai multor părți 
prejudiciate.
(2) Statele membre permit cel puțin 
acțiunile colective introduse în numele 
persoanelor fizice sau juridice care susțin 
că au fost expuse riscului de a suferi un 
prejudiciu sau că au suferit un prejudiciu 
în cazul în care persoanele respective nu 
sunt părți la procedură de către:
(a) un reprezentant desemnat de un 
colectiv de părți prejudiciate format în 
baza principiului consimțământului;
(b) o autoritate publică împuternicită să 
solicite despăgubiri în numele părților 
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prejudiciate în cazuri de prejudicii minore 
și difuze.
(3) Statele membre pot permite, de 
asemenea, entităților reprezentative să 
introducă acțiuni colective atunci când 
sunt îndeplinite următoarele cerințe:
(a) entitatea nu are scop lucrativ;
(b) există o relație directă între obiectivele 
principale ale entității și drepturile 
acordate în temeiul dreptului Uniunii 
despre care se susține că au fost încălcate 
și în privința căreia se introduce acțiunea; 
și
(c) entitatea are o capacitate suficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
financiare, al resurselor umane și al 
expertizei juridice pentru a reprezenta mai 
mulți reclamanți, acționând în interesul 
acestora.
(4) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale se pronunță în 
privința acțiunilor colective numai după 
ce o autoritate de concurență a identificat 
o încălcare a dreptului Uniunii. Acest 
lucru nu împiedică posibilitatea unor 
acțiuni în încetare sau a tranzacției 
consensuale a dezacordurilor din partea 
reprezentanților grupului.
(5) Statele membre trebuie să se asigure 
că orice reclamant este liber să 
părăsească partea reclamantă în orice 
moment înainte de pronunțarea hotărârii 
definitive sau de soluționarea valabilă a 
cauzei în alt mod, cu respectarea acelorași 
condiții care se aplică retragerii din 
acțiunile individuale fără ca prin aceasta 
să piardă posibilitatea de a-și valorifica 
drepturile într-o altă formă, cu condiția ca 
aceasta să nu submineze buna 
administrare a justiției.
(6) Persoanele fizice sau juridice care 
susțin că au suferit un prejudiciu colectiv 
ar trebui să se poată alătura grupului care 
constituie partea reclamantă în orice 
moment înainte de pronunțarea hotărârii 
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definitive sau de soluționarea valabilă a 
cauzei în alt mod, cu condiția ca aceasta 
să nu submineze buna administrare a 
justiției.
(7) Despăgubirile acordate unor persoane 
fizice sau juridice în cazul unui prejudiciu 
colectiv nu ar trebui să depășească 
despăgubirile care ar fi fost acordate în 
cazul în care drepturile ar fi fost 
valorificate prin intermediul acțiunilor 
individuale în justiție. În special, ar trebui 
interzise despăgubirile cu titlu de 
sancțiune sau orice altă formulă, care 
conduce la existența unei 
supracompensări în favoarea părții 
reclamante pentru prejudiciile suferite.
(8) Statele membre se asigură că 
remunerația avocaților și metoda prin 
care este calculată nu creează un 
stimulent pentru desfășurarea de litigii 
care nu sunt necesare din punctul de 
vedere al intereselor niciuneia dintre 
părți. În principiu, statele membre nu 
permit onorariile corespunzătoare unei 
obligații de rezultat care riscă să creeze 
un astfel de stimulent. Atunci când admit 
în mod excepțional onorarii 
corespunzătoare unei obligații de rezultat, 
statele membre prevăd reglementarea 
acestora în mod adecvat la nivel național 
în cadrul acțiunilor colective, luând în 
considerare în special dreptul la 
despăgubiri totale al membrilor parții 
reclamante.
(9) Statele membre instituie un registru 
național al acțiunilor colective. Registrul 
național este disponibil în mod gratuit 
pentru orice persoană interesată, prin 
mijloace electronice și de alt tip. Site-urile 
internet care publică registrele oferă 
acces la informații cuprinzătoare și 
obiective privind mijloacele disponibile 
pentru obținerea de despăgubiri, inclusiv 
mijloacele extrajudiciare. Comisia 
Europeană asistă statele membre în 
eforturile lor de a asigura coerența 
informațiilor colectate în registre și 
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interoperabilitatea acestora.

Or. en

Amendamentul 141
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4f
Acțiuni de reprezentare publică

Statele membre se asigură că cel puțin o 
autoritate publică are dreptul de a 
introduce o acțiune colectivă în numele 
persoanelor fizice sau juridice care susțin 
că sunt expuse riscului de a suferi un 
prejudiciu sau că au suferit un prejudiciu 
într-un prejudiciu minor și difuz.

Or. en

Amendamentul 142
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 4 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4g
Acțiunea de reprezentare publică 

europeană
Comisia, din proprie inițiativă sau la 
cererea Consiliului, a Parlamentului 
European, a Rețelei europene în 
domeniul concurenței sau a statelor 
membre afectate, poate dispune unui 
reprezentant public european, care poate 
fi desemnat pe bază ad-hoc, să introducă, 
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în strânsă colaborare cu autoritățile 
naționale în cauză, o acțiune colectivă în 
fața unui singur for în cazuri de 
prejudiciu colectiv transfrontalier și, în 
special, în cazuri de prejudicii europene 
minore și difuze. Acest lucru nu aduce 
atingere și este independent de rolul său 
în ceea ce privește asigurarea respectării 
la nivel public a politicii în domeniul 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 143
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
un reclamant a prezentat fapte și mijloace 
de probă disponibile în mod rezonabil care 
dovedesc existența unor temeiuri plauzibile 
pentru a suspecta că acesta sau persoanele 
reprezentate de acesta au suferit un 
prejudiciu cauzat de o încălcare a 
legislației în materie de concurență 
săvârșită de către pârât, instanțele naționale 
pot dispune divulgarea probelor de către 
pârât sau un terț, indiferent de faptul dacă 
probele respective sunt incluse sau nu în 
dosarul unei autorități de concurență, sub 
rezerva condițiilor prevăzute în prezentul 
capitol. Statele membre se asigură că 
instanțele pot dispune, de asemenea, 
divulgarea de probe de către reclamant sau 
un terț, la cererea pârâtului.

Statele membre se asigură că, atunci când 
un reclamant a prezentat o justificare 
rezonabilă cuprinzând fapte și mijloace de 
probă disponibile care dovedesc existența 
unor temeiuri plauzibile pentru a suspecta 
că acesta sau persoanele reprezentate de 
acesta au suferit un prejudiciu cauzat de o 
încălcare a legislației în materie de 
concurență săvârșită de către pârât, 
instanțele naționale pot dispune divulgarea 
probelor de către pârât sau un terț, 
indiferent de faptul dacă probele respective 
sunt incluse sau nu în dosarul unei 
autorități de concurență, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol. 
Statele membre se asigură că instanțele pot 
dispune, de asemenea, divulgarea de probe 
de către reclamant sau un terț, la cererea 
pârâtului.

Or. en
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Amendamentul 144
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a dovedit că probele sub controlul părții 
adverse sau al unui terț sunt relevante în 
ceea ce privește susținerea cererii sau a 
apărării sale și

(a) a furnizat o justificare rezonabilă 
potrivit căreia probele sub controlul părții 
adverse sau al unui terț sunt relevante în 
ceea ce privește susținerea cererii sau a 
apărării sale; și

Or. en

Amendamentul 145
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a specificat fie mijloace de probă, fie 
categorii de mijloace de probă definite pe 
cât de precis și limitativ posibil, pe baza 
faptelor disponibile în mod rezonabil.

(b) a specificat în justificarea rezonabilă 
fie mijloace de probă, fie categorii de 
mijloace de probă definite pe cât de precis 
și limitativ posibil, pe baza faptelor 
disponibile în mod rezonabil.

Or. en

Amendamentul 146
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale limitează divulgarea 
probelor la ceea ce este proporțional. În 
stabilirea faptului dacă divulgarea 

eliminat
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solicitată de către o parte este 
proporțională, instanțele naționale iau în 
considerare interesele legitime ale tuturor 
părților și terților vizați. În special, 
acestea iau în considerare:
(a) probabilitatea să fi fost săvârșită 
presupusa încălcare a legislației în 
materie de concurență;
(b) amploarea și costul divulgării, în 
special pentru eventualii terți implicați;
(c) dacă probele care urmează a fi 
divulgate conțin informații confidențiale, 
inclusiv informații privind eventuali terți, 
precum și regimurile pentru protecția 
unor astfel de informații confidențiale; și
(d) în cazurile în care încălcarea face 
obiectul sau a făcut obiectul investigației 
unei autorități de concurență, dacă 
cererea a fost formulată în mod specific în 
ceea ce privește natura, obiectul și 
conținutul documentelor vizate, nefiind o 
cerere nespecifică referitoare la 
documente înaintate autorității de 
concurență sau aflate la dosarul 
autorității de concurență.

Or. en

Justificare

Regimul propus nu numai că este diferit de mai multe regimuri naționale de divulgare a 
probelor, dar este diferit și de Directiva 2004/48/CE. Prin urmare, testul proporționalității 
trebuie eliminat.

Amendamentul 147
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă probele care urmează a fi 
divulgate conțin informații confidențiale, 

(c) dacă probele care urmează a fi 
divulgate conțin informații confidențiale, 
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inclusiv informații privind eventuali terți, 
precum și regimurile pentru protecția unor 
astfel de informații confidențiale; și

inclusiv informații privind eventuali terți, 
precum și regimurile pentru protecția unor 
astfel de informații confidențiale;

Or. en

Amendamentul 148
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazurile în care încălcarea face 
obiectul sau a făcut obiectul investigației 
unei autorități de concurență, dacă cererea 
a fost formulată în mod specific în ceea ce 
privește natura, obiectul și conținutul 
documentelor vizate, nefiind o cerere 
nespecifică referitoare la documente 
înaintate autorității de concurență sau aflate 
la dosarul autorității de concurență.

(d) în cazurile în care încălcarea face 
obiectul sau a făcut obiectul investigației 
unei autorități de concurență, dacă cererea 
a fost formulată în mod specific în ceea ce 
privește natura, obiectul și conținutul 
documentelor vizate, nefiind o cerere 
nespecifică referitoare la documente 
înaintate autorității de concurență sau aflate 
la dosarul autorității de concurență; și

Or. en

Amendamentul 149
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) existența unor declarații ale 
întreprinderilor în cadrul măsurilor de 
clemență.

Or. en

Amendamentul 150
Derk Jan Eppink
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
instanțele naționale dispun de măsuri 
eficiente pentru a proteja în cea mai mare 
măsură posibilă informațiile confidențiale 
de utilizări necuvenite și, în același timp, 
pentru a asigura că probele relevante care 
conțin astfel de informații sunt disponibile 
în cadrul acțiunilor în despăgubire.

eliminat

Or. en

Justificare

Privilegiile juridice naționale nu ar trebui să fie afectate.

Amendamentul 151
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că instanțele 
naționale dispun de măsuri eficiente pentru 
a proteja în cea mai mare măsură posibilă 
informațiile confidențiale de utilizări 
necuvenite și, în același timp, pentru a 
asigura că probele relevante care conțin 
astfel de informații sunt disponibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubire.

(4) Statele membre se asigură că instanțele 
naționale dispun de măsuri eficiente pentru 
a proteja informațiile confidențiale de 
utilizări necuvenite și, în același timp, 
pentru a asigura că probele relevante care 
conțin astfel de informații sunt disponibile 
în cadrul acțiunilor în despăgubiri.

Or. en

Amendamentul 152
Sharon Bowles
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
privilegiilor legale și a altor drepturi de 
neobligare la divulgarea de probe.

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a privilegiilor 
juridice și a altor drepturi de neobligare la 
divulgarea de probe.

Cu toate acestea, atunci când un 
reclamant a prezentat fapte și mijloace de 
probă disponibile în mod rezonabil care 
dovedesc existența unor temeiuri 
plauzibile pentru a suspecta că acesta sau 
persoanele reprezentate de acesta au 
suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare 
a legislației în materie de concurență 
săvârșită de către pârât și când 
documentele care cuprind dovezi 
autoincriminatoare sunt indispensabile 
pentru a le sprijini cererea și cuprind 
dovezi care nu pot fi prezentate în alt mod, 
instanțele naționale pot dispune 
divulgarea probelor de către pârât sau un 
terț. Statele membre se asigură că 
instanțele naționale pot dispune, de 
asemenea, divulgarea de probe de către 
reclamant sau un terț, la cererea 
pârâtului.
Această dispoziție nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care 
instanțele naționale le au în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 153
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
privilegiilor legale și a altor drepturi de 
neobligare la divulgarea de probe.

(5) Statele membre pun în aplicare pe 
deplin privilegiile juridice profesionale 
prevăzute de legislația națională și 
europeană și alte drepturi de neobligare la 
divulgarea de probe.

Or. en

Justificare

Privilegiile juridice naționale nu ar trebui să fie afectate.

Amendamentul 154
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
privilegiilor legale și a altor drepturi de 
neobligare la divulgarea de probe.

(5) Statele membre pun în aplicare pe 
deplin privilegiile juridice și alte drepturi 
de neobligare la divulgarea de probe.

Or. en

Amendamentul 155
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că, în măsura 
în care instanțele lor naționale au 
competența de a dispune divulgarea fără a 
audia persoana căreia i se dispune 
divulgarea, nu se poate impune nicio 
sancțiune pentru neexecutare până când 

(6) Statele membre se asigură că, în măsura 
în care instanțele lor naționale au 
competența de a dispune divulgarea fără a 
audia persoana căreia i se dispune 
divulgarea, cu excepția cazurilor de 
urgență justificată, nu se poate impune 
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destinatarul unui astfel de ordin 
judecătoresc nu este audiat în instanță.

nicio sancțiune pentru neexecutare până 
când destinatarul unui astfel de ordin 
judecătoresc nu este audiat în instanță.

Or. en

Amendamentul 156
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că, în 
scopul facilitării negocierilor amiabile, 
potențialii reclamanți pot obține probe 
privind cuantumul pierderii de la 
autoritatea de concurență și de la pârât, 
fără nicio obligație de a introduce o 
acțiune judiciară.

Or. en

Justificare

Directiva are ca scop încurajarea tranzacției consensuale a litigiilor. Cu toate acesta, din 
cauza dezechilibrului informațional, reclamantul nu poate adesea să cuantifice prejudiciul 
sau pierderea suferită și, prin urmare, tranzacția consensuală devine mai dificilă. Divulgarea 
în faza precontencioasă de către autoritățile naționale de concurență, Comisia Europeană 
sau presupusul autor al încălcării este necesară pentru a asigura faptul că reclamantul poate 
cel puțin să aproximeze prejudiciul sau pierderea suportată fără a trebui să sesizeze instanța.

Amendamentul 157
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
scopul acțiunilor în despăgubire, 

eliminat
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instanțele naționale nu pot dispune, în 
niciun moment, ca o parte în proces sau 
un terț să divulge oricare dintre 
următoarele categorii de probe:
(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și
(b) propunerile de încheiere a unei 
tranzacții.

Or. en

Amendamentul 158
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubire, instanțele 
naționale nu pot dispune, în niciun 
moment, ca o parte în proces sau un terț să 
divulge oricare dintre următoarele 
categorii de probe:

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubiri, instanțele 
naționale nu pot dispune, în principiu, ca o 
parte în proces sau un terț să divulge 
declarațiile de clemență sau orice alt 
document dezvăluit în scopul participării 
la un program de clemență sau la o 
procedură de tranzacție de către 
solicitantul de clemență și prezentat unei 
autorități de concurență sau redactat de o 
autoritate de concurență pe parcursul 
procedurilor sale. Cu toate acestea, atunci 
când un reclamant a prezentat fapte și 
mijloace de probă disponibile în mod 
rezonabil care dovedesc existența unor 
temeiuri plauzibile pentru a suspecta că 
acesta sau persoanele pe care le 
reprezintă au suferit un prejudiciu cauzat 
de încălcarea normelor de concurență de 
către pârât și când declarația de clemență 
sau orice alt document dezvăluit în scopul 
participării la un program de clemență 
sau la o procedură de tranzacție de către 
solicitantul de clemență și prezentat unei 
autorități de concurență sau redactat de o 
autoritate de concurență pe parcursul 
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procedurilor sale este indispensabil 
pentru a le sprijini cererea și cuprinde 
probe care nu pot fi prezentate în alt mod, 
instanțele naționale pot dispune 
divulgarea probelor de către pârât sau un 
terț, indiferent dacă probele respective 
sunt incluse sau nu în dosarul autorității 
de concurență, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol. Statele 
membre se asigură că instanțele naționale 
pot dispune, de asemenea, divulgarea de 
probe de către reclamant sau un terț, la 
cererea pârâtului.
Această dispoziție nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care 
instanțele naționale le au în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 29 (proiectul de raport). Programele de 
clemență sunt cel mai eficient instrument de detectare a acordurilor anticoncurențiale. Dacă 
nu se detectează sau dacă se detectează într-o mică măsură un comportament 
anticoncurențial, în fond nu există nicio victimă sau există puține victime de despăgubit. Prin 
urmare, documentele înaintate de solicitant trebuie protejate pentru a asigura suficiente 
stimulente ale programului de clemență, în timp ce o dispoziție privind protecția per se este 
incompatibilă cu dreptul primar (DonauChemie).

Amendamentul 159
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubire, instanțele 
naționale nu pot dispune, în niciun 
moment, ca o parte în proces sau un terț să 
divulge oricare dintre următoarele 

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
acțiunilor în despăgubiri, instanțele 
naționale nu pot dispune, ca cerință 
generală, ca o parte în proces sau un terț să 
divulge declarații ale întreprinderilor în 
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categorii de probe: cadrul măsurilor de clemență.

Or. en

Amendamentul 160
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 161
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

(a) toate documentele incriminatoare nou 
prezentate, furnizate de către un solicitant 
de clemență; și

Or. en

Amendamentul 162
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; (fără anexe) ale 
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primului solicitant de clemență; și

Or. en

Justificare

Dezechilibrul informațional dintre solicitanții de despăgubiri și accesul la probe al 
societăților pârâte poate fi singurul factor care determină sesizarea instanței cu privire la 
cauză. Pentru a atinge acest obiectiv, numai declarațiile întreprinderilor în cadrul măsurilor 
de clemență ale primului denunțător ar trebui protejate împotriva divulgării. În plus, anexele 
ar trebui să rămână disponibile, întrucât ele conțin adesea informații privind cuantumul 
pierderii/prejudiciului, care este indispensabil într-o acțiune în despăgubiri. Amendamentul 
are la bază o propunere a BEUC.

Amendamentul 163
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență (fără a include 
anexele) ale primului solicitant de 
clemență; și

Or. en

Justificare

Având în vedere dezechilibrul informațional semnificativ care există între solicitanții de 
despăgubiri și societățile pârâte, accesul la probe este un factor decizional esențial în ceea ce 
privește sesizarea instanței cu privire la cauză. Prin urmare, accesul la probe nu trebuie 
limitat în mod excesiv. Numai declarația de clemență a primului denunțător ar trebui 
protejată, iar anexele la declarație, care conțin adesea informații cu privire la cuantumul 
pierderii/prejudiciului, ar trebui dezvăluite.

Amendamentul 164
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declarațiile întreprinderilor în cadrul 
măsurilor de clemență; și

(a) declarațiile din partea solicitanților de 
clemență; și

Or. en

Amendamentul 165
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) propunerile de încheiere a unei 
tranzacții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 166
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Cu toate acestea, atunci când un 
reclamant a prezentat fapte și mijloace de 
probă disponibile în mod rezonabil care 
dovedesc existența unor temeiuri 
plauzibile pentru a considera că anumite 
date sau informații incluse în orice 
document din aceste categorii, care nu pot 
fi prezentate în alt mod, sunt 
indispensabile pentru a stabili prejudiciul 
și a susține cererea sa, instanțele 
naționale, în cazul în care pretenția 
reclamantului este bine fondată prima 
facie, pot:
(a) accesa și analiza respectivul 
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document;
(b) audia părțile interesate care se află în 
posesia lui; și
(c) dispun divulgarea limitată a datelor 
relevante sau a părților vizate din 
document, care sunt strict necesare 
pentru a asigura reclamantului nivelul de 
informații necesar scopului respectiv, sub 
rezerva unor condiții adecvate care 
asigură protecția interesului public și a 
informațiilor confidențiale. 

Or. en

Amendamentul 167
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
scopurile acțiunilor în despăgubiri, 
instanțele naționale pot dispune divulgarea 
următoarelor categorii de probe numai 
după ce o autoritate de concurență și-a 
încheiat procedurile sau a adoptat o decizie 
menționată la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

(2) Statele membre se asigură că, în 
scopurile acțiunilor în despăgubiri, 
instanțele naționale pot dispune divulgarea 
următoarelor informații numai după ce o 
autoritate de concurență și-a încheiat 
procedurile sau a adoptat o decizie 
menționată la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

Or. en

Amendamentul 168
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații care au fost redactate de o eliminat



AM\1006388RO.doc 71/104 PE521.623v01-00

RO

autoritate de concurență în cursul 
procedurilor sale.

Or. en

Amendamentul 169
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații care au fost redactate de o 
autoritate de concurență în cursul 
procedurilor sale.

(b) informații care au fost redactate de o 
autoritate de concurență în cursul 
procedurilor sale și care au fost incluse în 
dosarul unei autorități de concurență.

Or. en

Amendamentul 170
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) propunerile de încheiere a unei 
tranzacții și ofertele retrase.

Or. en

Amendamentul 171
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Divulgarea de probe de la dosarul unei (3) Divulgarea de probe de la dosarul unei 
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autorități de concurență care nu se 
încadrează în niciuna dintre categoriile 
enumerate la alineatele (1) sau (2) din 
prezentul articol poate fi dispusă în cadrul 
acțiunilor în despăgubire în orice moment.

autorități de concurență care nu sunt 
acoperite la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol poate fi dispusă în cadrul 
acțiunilor în despăgubiri în orice moment, 
inclusiv probele care există indiferent de 
procedurile unei autorități de concurență.

Or. en

Justificare

Amendament ce vizează claritatea juridică, pentru a asigura că informațiile existente în 
prealabil nu sunt protejate.

Amendamentul 172
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Divulgarea de probe de la dosarul unei 
autorități de concurență care nu se 
încadrează în niciuna dintre categoriile 
enumerate la alineatele (1) sau (2) din 
prezentul articol poate fi dispusă în cadrul 
acțiunilor în despăgubire în orice moment.

(3) Divulgarea de probe de la dosarul unei 
autorități de concurență care nu se 
încadrează în niciuna dintre categoriile 
enumerate la alineatul (2) din prezentul 
articol poate fi dispusă în cadrul acțiunilor 
în despăgubiri în orice moment.

Or. en

Amendamentul 173
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că părțile 
interesate aflate în posesia unei declarații 
de clemență sau a oricărui alt document 
divulgat în scopul participării la un 
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program de clemență sau la o procedură 
de tranzacție de către solicitantul de 
clemență și prezentat unei autorități de 
concurență sau redactat de autoritatea de 
concurență pe parcursul procedurilor sale 
sunt audiate înainte ca o instanță 
națională să dispună divulgarea în 
temeiul prezentului articol privind 
informațiile provenite din documentele 
specificate.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 41 (proiectul de raport). Programele de 
clemență sunt cel mai eficient instrument de detectare a acordurilor anticoncurențiale. Dacă 
nu se detectează sau dacă se detectează într-o mică măsură un comportament 
anticoncurențial, în fond nu există nicio victimă sau există puține victime de despăgubit. 
Documentele trebuie protejate pentru a asigura suficiente stimulente ale programului de 
clemență. Prin urmare, părțile care se află în posesia acestora trebuie audiate înainte ca o 
instanță națională să dispună divulgarea.

Amendamentul 174
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (1) și 
care sunt obținute de către o persoană 
fizică sau juridică exclusiv prin accesul la 
dosarul unei autorități de concurență în 
exercitarea drepturilor sale la apărare în 
temeiul articolului 27 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau al dispozițiilor 
corespunzătoare din dreptul național nu 
sunt admisibile în cadrul acțiunilor în 
despăgubire.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 175
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (1) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubire.

(1) Statele membre se asigură că probele 
enumerate la articolul 6 alineatul (1) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubiri.

Or. en

Amendamentul 176
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (1) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubire.

(1) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una dintre 
categoriile enumerate la articolul 6 
alineatul (1) și care sunt obținute de către o 
persoană fizică sau juridică exclusiv prin 
accesul la dosarul unei autorități de 
concurență în exercitarea drepturilor sale în 
temeiul articolului 27 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau al dispozițiilor 
corespunzătoare din dreptul național nu 
sunt admisibile în cadrul acțiunilor în 
despăgubiri.

Or. en
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Amendamentul 177
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (2) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubire decât după 
ce respectiva autoritate de concurență și-a 
încheiat procedurile sau a luat o decizie 
menționată la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(2) Statele membre se asigură că probele 
enumerate la articolul 6 alineatul (2) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubiri decât după 
ce respectiva autoritate de concurență și-a 
încheiat procedurile sau a luat o decizie 
menționată la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

Or. en

Amendamentul 178
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una din categoriile 
enumerate la articolul 6 alineatul (2) și care 
sunt obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 

(2) Statele membre se asigură că probele 
care se încadrează într-una dintre 
categoriile enumerate la articolul 6 
alineatul (2) și care sunt obținute de către o 
persoană fizică sau juridică exclusiv prin 
accesul la dosarul unei autorități de 
concurență în exercitarea drepturilor sale în 
temeiul articolului 27 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau al dispozițiilor 
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din dreptul național nu sunt admisibile în 
cadrul acțiunilor în despăgubire decât după 
ce respectiva autoritate de concurență și-a 
încheiat procedurile sau a luat o decizie 
menționată la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

corespunzătoare din dreptul național nu 
sunt admisibile în cadrul acțiunilor în 
despăgubiri decât după ce respectiva 
autoritate de concurență și-a încheiat 
procedurile sau a luat o decizie menționată 
la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau în capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

Or. en

Amendamentul 179
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că probele 
obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național și care nu sunt 
inadmisibile în conformitate cu alineatele 
(1) sau (2) din prezentul articol pot fi 
utilizate în cadrul unei acțiuni în 
despăgubire numai de către persoana 
respectivă sau de către persoană fizică sau 
juridică care i-a succedat în drepturi, 
inclusiv persoana care a achiziționat 
drepturile litigioase.

(3) Statele membre se asigură că probele 
obținute de către o persoană fizică sau 
juridică exclusiv prin accesul la dosarul 
unei autorități de concurență în exercitarea 
drepturilor sale la apărare în temeiul 
articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 sau al dispozițiilor corespunzătoare 
din dreptul național și care nu sunt 
inadmisibile în conformitate cu alineatul 
(2) din prezentul articol pot fi utilizate în 
cadrul unei acțiuni în despăgubiri numai 
de către persoana respectivă sau de către 
persoană fizică sau juridică care i-a 
succedat în drepturi, inclusiv persoana care 
a achiziționat drepturile litigioase.

Or. en

Amendamentul 180
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Protecția denunțătorilor

(1) Orice persoană care are motive 
întemeiate să creadă că o societate a 
încălcat sau intenționează să încalce 
dispozițiile prezentului act legislativ al 
Uniunii în materie de concurență poate 
informa o autoritate de concurență cu 
privire la datele problemei și poate solicita 
ca identitatea sa să fie păstrată 
confidențială în contextul notificării.
(2) Autoritatea de concurență păstrează 
confidențialitatea asupra identității unei 
persoane care a informat autoritatea de 
concurență și căreia i s-a furnizat o 
asigurare a confidențialității de către 
orice persoană care îndeplinește atribuții 
sau funcții de administrare sau de 
asigurare a respectării legislației Uniunii 
în materie de concurență.

Or. en

Justificare

Chiar dacă există cazuri de încălcare a normelor în materie de concurență care au devenit 
posibile doar datorită unui denunțător, în directiva propusă nu există nicio referire specifică 
la acest aspect. Protecția denunțătorilor se referă doar la identitatea acestora, nu și la 
informațiile furnizate. Pentru a asigura o pronunțare predictibilă și hotărâri echivalente, în 
directivă ar trebui adăugată o referire la datele cu caracter personal. În prezent, identitatea 
denunțătorilor este protejată în temeiul legislației din statele membre.

Amendamentul 181
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Statele membre se asigură că, în scopul 
facilitării negocierilor amiabile, 
potențialii reclamanți pot obține probe 
privind cuantumul pierderii de la 
autoritatea de concurență sau de la pârât, 
fără a fi nevoiți să introducă o acțiune 
judiciară în fața instanțelor.

Or. en

Justificare

Scopul este de a încuraja tranzacția consensuală a litigiilor, însă tranzacția nu este ușoară 
atunci când există un dezechilibru informațional. În timp ce poate fi posibilă inițierea 
procedurilor, necesitatea de a trece printr-o procedură judiciară poate sta în calea 
tranzacției. Prin urmare, divulgarea în faza precontencioasă de către autoritățile naționale 
de concurență, de către Comisie sau de către presupusul autor al încălcării este necesară 
pentru a cuantifica cu aproximație prejudiciul care va face obiectul negocierilor amiabile. Pe 
baza unei propuneri a BEUC.

Amendamentul 182
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) distrugere a probelor relevante, cu 
condiția ca, la momentul distrugerii:

(b) distrugere a probelor relevante;

Or. en

Amendamentul 183
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) partea care a distrus probele să fie sau 
să fi fost parte în procedurile desfășurate 
de o autoritate de concurență în legătură 
cu comportamentul care stă la baza 
acțiunii în despăgubire sau

eliminat

(ii) partea care a distrus probele să aibă 
cunoștință sau să fi trebuit în mod 
rezonabil să aibă cunoștință că s-a 
introdus o acțiune în despăgubire în fața 
unei instanțe naționale și că probele 
respective prezentau relevanță pentru 
susținerea fie a cererii de despăgubiri, fie 
a apărării împotriva acesteia sau
(iii) partea care a distrus probele să aibă 
cunoștință de faptul că probele prezentau 
relevanță pentru acțiuni în despăgubire 
pendinte sau viitoare introduse de către 
aceasta sau împotriva acesteia;

Or. en

Justificare

Eliminare având ca scop claritatea juridică.

Amendamentul 184
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubire în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o 
autoritate națională de concurență sau o 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubiri în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o instanță 
competentă în domeniul concurenței a 



PE521.623v01-00 80/104 AM\1006388RO.doc

RO

instanță de control judiciar a constatat 
existența unei încălcări, instanțele naționale 
nu pot adopta hotărâri contrare unei astfel 
de constatări a încălcării. Această obligație 
nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 
prevăzute la articolul 267 din tratat.

constatat existența unei încălcări, instanțele 
naționale nu pot adopta hotărâri contrare 
unei astfel de constatări a încălcării. În 
cazul unei decizii de încălcare rămasă 
definitivă a unei autorități naționale de 
concurență, se prezumă că constatarea 
încălcării este adevărată. Această obligație 
nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 
prevăzute la articolul 267 din tratat, 
dreptului la o cale de atac eficientă și la 
un proces echitabil și dreptului la 
apărare, conform articolelor 47 și 48 din 
cartă și nici dreptului la un proces 
echitabil conform articolului 6 din 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Prin urmare, hotărârile 
autorităților naționale de concurență și 
ale instanțelor competente în domeniul 
concurenței sunt opozabile, cu condiția să 
nu existe erori evidente în cadrul 
investigațiilor și cu condiția ca drepturile 
pârâtului să fie respectate.

Or. en

Amendamentul 185
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubire în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o autoritate 
națională de concurență sau o instanță de 
control judiciar a constatat existența unei 
încălcări, instanțele naționale nu pot adopta 
hotărâri contrare unei astfel de constatări a 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instanțele naționale se pronunță, în 
acțiunile în despăgubiri în temeiul 
articolelor 101 sau 102 din tratat sau în 
temeiul legislației naționale în materie de 
concurență, în privința unor acorduri, 
decizii sau practici care fac deja obiectul 
unei decizii definitive prin care o autoritate 
națională de concurență sau o instanță 
competentă în domeniul concurenței a 
constatat existența unei încălcări, instanțele 
naționale nu pot adopta hotărâri contrare 
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încălcării. Această obligație nu aduce 
atingere drepturilor și obligațiilor 
prevăzute la articolul 267 din tratat.

unei astfel de constatări a încălcării. 
Această obligație nu aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor prevăzute la 
articolul 267 din tratat.

Or. en

Amendamentul 186
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție nu începe să curgă înainte 
ca o parte prejudiciată să fi avut 
cunoștință sau să fi trebuit în mod 
rezonabil să fi avut cunoștință de:

eliminat

(i) comportamentul care constituie 
încălcarea;
(ii) încadrarea comportamentului 
respectiv drept o încălcare a legislației 
Uniunii sau a legislației naționale în 
materie de concurență;
(iii) faptul că încălcarea i-a adus un 
prejudiciu și
(iv) identitatea persoanei care i-a adus 
acest prejudiciul.

Or. en

Justificare

Obiectivul articolului este de a elimina obstacolele legate de termenele de prescripție din 
calea obținerii despăgubirilor pentru prejudiciile suferite de consumatori, nu de a armoniza 
toate termenele de prescripție europene legate de dreptul concurenței. Textul nu ar trebui să 
meargă mai departe decât este strict necesar. Obiectivul este deja atins la celelalte alineate.

Amendamentul 187
Sharon Bowles
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție nu începe să curgă înainte 
ca o parte prejudiciată să fi avut cunoștință 
sau să fi trebuit în mod rezonabil să fi avut 
cunoștință de:

(2) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție începe să curgă cel târziu la 
data la care o parte prejudiciată are 
cunoștință sau trebuie în mod rezonabil să 
aibă cunoștință de:

Or. en

Amendamentul 188
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) încadrarea comportamentului respectiv 
drept o încălcare a legislației Uniunii sau a 
legislației naționale în materie de 
concurență;

(ii) încadrarea comportamentului respectiv 
drept o încălcare a legislației Uniunii sau a 
legislației naționale în materie de 
concurență, precum rezultatul unei acțiuni 
publice;

Or. en

Amendamentul 189
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubire este de cel puțin 
cinci ani.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubiri este armonizat la 
nivelul Uniunii la cinci ani.

Or. fr
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Justificare

Se propune ca termenul de prescripție să fie același în cadrul pieței interne.

Amendamentul 190
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubire este de cel puțin 
cinci ani.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubiri este de cel puțin 
șase ani.

Or. en

Amendamentul 191
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubire este de cel puțin 
cinci ani.

(4) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție pentru introducerea unei 
acțiuni în despăgubiri este de cel puțin 
zece ani.

Or. en

Amendamentul 192
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sub rezerva dispozițiilor de la 
alineatele (1)-(4) ale prezentului articol, 
acțiunile în despăgubiri sunt introduse în 
termen de 10 ani de la data la care a avut 
loc cauza litigiului.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 54 (proiectul de raport) pentru a asigura că 
termenul de prescripție absolut nu interferează cu suspendarea pe parcursul procedurii unei 
autorități de concurență. Începerea acestui termen de prescripție ar trebui să aibă loc la data 
la care a fost înaintată cererea.

Amendamentul 193
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubire. Suspendarea 
încetează cel mai devreme la un an după ce 
decizia privind încălcarea rămâne 
definitivă sau procedurile încetează în alt 
mod.

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubiri. Suspendarea 
încetează cel mai devreme la un an după ce 
decizia de constatare a unei încălcări 
rămâne definitivă, când o cauză nu mai 
poate fi atacată sau revizuită sau când 
procedurile încetează în alt mod.

Or. en

Amendamentul 194
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubire. Suspendarea 
încetează cel mai devreme la un an după ce 
decizia privind încălcarea rămâne 
definitivă sau procedurile încetează în alt 
mod.

(5) Statele membre se asigură că termenul 
de prescripție este suspendat în cazul în 
care o autoritate de concurență desfășoară 
acțiuni în scopul investigației sau proceduri 
cu privire la o încălcare la care se referă 
acțiunea în despăgubiri. Suspendarea 
încetează cel mai târziu la un an după ce 
decizia de constatare a unei încălcări 
rămâne definitivă sau procedurile încetează 
în alt mod.

Or. en

Amendamentul 195
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care au încălcat legislația în 
materie de concurență printr-un 
comportament comun sunt responsabile în 
solidar pentru prejudiciul cauzat de 
încălcare: fiecare dintre întreprinderile 
autoare ale încălcării are obligația de 
despăgubire totală a prejudiciului, iar 
partea prejudiciată poate solicita 
despăgubiri totale de la oricare dintre 
acestea până când este despăgubită 
integral.

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care au încălcat legislația în 
materie de concurență printr-un 
comportament comun sunt responsabile în 
solidar pentru prejudiciul cauzat de 
încălcare: fiecare dintre întreprinderile 
autoare ale încălcării are obligația de 
despăgubire totală a prejudiciului, iar 
partea prejudiciată poate solicita 
despăgubiri totale de la oricare dintre 
acestea până când este despăgubită 
integral.

În cazul în care întreprinderea este un 
IMM și nu a provocat sau indus 
încălcarea de către o altă întreprindere a 
legislației în materie de concurență și a 
dovedit că participația sa la prejudiciul 
total cauzat este de sub 5 %, aceasta este 
răspunzătoare doar față de părțile sale 
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prejudiciate.

Or. en

Amendamentul 196
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care au încălcat legislația în 
materie de concurență printr-un 
comportament comun sunt responsabile în 
solidar pentru prejudiciul cauzat de 
încălcare: fiecare dintre întreprinderile 
autoare ale încălcării are obligația de 
despăgubire totală a prejudiciului, iar 
partea prejudiciată poate solicita 
despăgubiri totale de la oricare dintre 
acestea până când este despăgubită 
integral.

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care au încălcat legislația în 
materie de concurență printr-un 
comportament comun sunt responsabile 
pentru prejudiciul cauzat de încălcare: 
fiecare dintre întreprinderile autoare ale 
încălcării are obligația de despăgubire 
totală a prejudiciului cauzat clienților săi 
direcți sau indirecți.

Or. en

Amendamentul 197
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat 
imunitate la amendă de către o autoritate 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență este răspunzătoare față de alte 
părți prejudiciate, în afara cumpărătorilor 
sau furnizorilor proprii direcți sau 
indirecți, numai în cazul în care astfel de 
părți prejudiciate demonstrează că nu pot 

eliminat
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obține despăgubiri totale de la celelalte 
întreprinderi implicate în aceeași 
încălcare a legislației în materie de 
concurență.

Or. en

Amendamentul 198
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat imunitate 
la amendă de către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 
clemență este răspunzătoare față de alte 
părți prejudiciate, în afara cumpărătorilor 
sau furnizorilor proprii direcți sau indirecți, 
numai în cazul în care astfel de părți 
prejudiciate demonstrează că nu pot obține 
despăgubiri totale de la celelalte 
întreprinderi implicate în aceeași încălcare 
a legislației în materie de concurență.

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat imunitate 
la amendă de către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 
clemență este răspunzătoare față de alte 
părți prejudiciate, în afara cumpărătorilor 
sau furnizorilor proprii direcți sau indirecți, 
numai în cazul în care astfel de părți 
prejudiciate demonstrează că nu este 
posibil în mod rezonabil să obțină 
despăgubiri corespunzătoare de la celelalte 
întreprinderi implicate în aceeași încălcare 
a legislației în materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 199
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat imunitate 
la amendă de către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 

(2) Statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a acordat imunitate 
la amendă de către o autoritate de 
concurență în cadrul unui program de 
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clemență este răspunzătoare față de alte 
părți prejudiciate, în afara cumpărătorilor 
sau furnizorilor proprii direcți sau 
indirecți, numai în cazul în care astfel de 
părți prejudiciate demonstrează că nu pot 
obține despăgubiri totale de la celelalte 
întreprinderi implicate în aceeași încălcare 
a legislației în materie de concurență.

clemență este răspunzătoare față de părțile 
prejudiciate în cazul în care astfel de părți 
prejudiciate nu pot obține despăgubiri 
totale de la întreprinderile implicate în 
aceeași încălcare a legislației în materie de 
concurență.

Or. en

Amendamentul 200
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că o 
întreprindere autoare a încălcării poate 
recupera o contribuție din partea oricărei 
alte întreprinderi coautoare a încălcării, a 
cărei valoare este stabilită având în vederea 
răspunderea lor relativă pentru prejudiciul 
cauzat de încălcare. Valoarea contribuției 
unei întreprinderi căreia i s-a acordat 
imunitate la amendă de către o autoritate 
de concurență în cadrul unui program de 
clemență nu depășește valoarea 
prejudiciului cauzat de aceasta 
cumpărătorilor sau furnizorilor proprii 
direcți sau indirecți.

(3) Statele membre se asigură că o 
întreprindere autoare a încălcării poate 
recupera o contribuție din partea oricărei 
alte întreprinderi coautoare a încălcării, a 
cărei valoare este stabilită având în vederea 
răspunderea lor relativă pentru prejudiciul 
cauzat de încălcare.

Or. en

Amendamentul 201
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care încălcarea a cauzat prejudicii 
altor părți decât cumpărătorilor sau 
furnizorilor proprii direcți sau indirecți ai 
întreprinderilor autoare ale încălcării, 
valoarea contribuției beneficiarului de 
imunitate este stabilită având în vedere 
răspunderea sa relativă pentru prejudiciul 
respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubire poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Sarcina probei 
privind transferul supraprețului revine 
pârâtului.

(1) Statele membre pot prevedea 
implementarea unui sistem, pe baza 
jurisprudenței, în cadrul căruia pârâtul 
într-o acțiune în despăgubiri poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare, caz în care sarcina 
probei privind transferul supraprețului 
revine pârâtului.

Or. en

Justificare

Deși folosirea transferului în apărare, care este disponibil în mai multe sisteme juridice 
naționale din cadrul UE, este binevenită, îngrijorarea pe care acest amendament încearcă să 
o abordeze este aceea că legislația la nivelul UE, astfel cum se propune la prezentul articol, 
poate favoriza în mod neatent fie cumpărătorii direcți, fie pe cei indirecți. Deși, în lipsa unei 
legislații, există un risc de inconsecvență, poate ar fi mai bine să se permită statelor membre 
să implementeze un transfer în apărare prin intermediul jurisprudenței UE.
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Amendamentul 203
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubire poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Sarcina probei 
privind transferul supraprețului revine 
pârâtului.

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubiri poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Fără a aduce 
atingere prezumției comerciale potrivit 
căreia creșterile de preț sunt transferate 
în aval de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, sarcina probei privind 
transferul supraprețului revine pârâtului, 
care poate solicita în mod rezonabil 
divulgări de informații din partea 
reclamantului.

Or. en

Amendamentul 204
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubire poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Sarcina probei 
privind transferul supraprețului revine 
pârâtului.

(1) Statele membre se asigură că pârâtul 
într-o acțiune în despăgubiri poate invoca 
în apărarea sa împotriva unei cereri de 
despăgubire faptul că reclamantul a 
transferat integral sau parțial supraprețul 
rezultat din încălcare. Sarcina probei 
privind transferul supraprețului revine 
pârâtului, căruia nu i se impune să 
plătească de două ori același prejudiciu.

Or. en
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Amendamentul 205
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când într-o acțiune în despăgubire 
existența unui drept la despăgubiri sau 
valoarea despăgubirilor care trebuie 
acordate depinde de existența sau de 
amploarea unui suprapreț transferat 
reclamantului, sarcina probei pentru a 
dovedi existența și amploarea unui astfel 
de transfer revine reclamantului.

(1) Statele membre se asigură că părțile 
care au suferit un prejudiciu cauzat de o 
încălcare a normelor de concurență au 
dreptul la despăgubiri, indiferent dacă 
sunt cumpărători direcți sau indirecți.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este complicat inutil. Ca normă generală, reclamanții ar trebui să își 
dovedească cererea. Este inutilă introducerea unei prezumții relative pentru cumpărătorii 
indirecți potrivit căreia le-a fost transferată o creștere a prețurilor, întrucât nu este imposibil 
sau prea complicat să se dovedească faptul că supraprețul cartelului a fost transferat 
cumpărătorului indirect.

Amendamentul 206
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când într-o acțiune în despăgubire 
existența unui drept la despăgubiri sau 
valoarea despăgubirilor care trebuie 
acordate depinde de existența sau de 
amploarea unui suprapreț transferat 
reclamantului, sarcina probei pentru a 
dovedi existența și amploarea unui astfel 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când într-o acțiune în despăgubiri existența 
unui drept la despăgubiri sau valoarea 
despăgubirilor care trebuie acordate 
depinde de existența sau de amploarea unui 
suprapreț transferat reclamantului, fără a 
aduce atingere prezumției comerciale 
potrivit căreia creșterile de prețuri sunt 
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de transfer revine reclamantului. transferate în aval de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, sarcina probei pentru a 
dovedi existența și amploarea unui astfel 
de transfer revine reclamantului care poate 
solicita în mod rezonabil divulgări de 
informații din partea pârâtului.

Or. en

Justificare

Impunerea sarcinii de a aduce probe privind transferul cumpărătorului indirect ar putea 
necesita cunoștințe care nu pot fi obținute cu privire la strategiile de stabilire a prețurilor ale 
cumpărătorilor direcți. Transferul costurilor în aval de-a lungul lanțului de aprovizionare 
este o practică comercială normală, iar acest fapt trebuie avut în vedere.

Amendamentul 207
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol, cumpărătorul indirect se 
consideră că a dovedit existența 
transferului asupra sa atunci când acesta 
a arătat că:

eliminat

(a) pârâtul a săvârșit o încălcare a 
legislației în materie de concurență;
(b) încălcarea a avut ca rezultat un 
suprapreț pentru cumpărătorul direct al 
pârâtului și
(c) acesta a achiziționat bunurile sau 
serviciile care au făcut obiectul încălcării 
sau a achiziționat bunuri sau servicii 
rezultând din bunurile sau serviciile care 
au făcut obiectul încălcării sau conținând 
astfel de bunuri sau servicii.

Or. en
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Justificare

Prezentul articol este complicat inutil.

Amendamentul 208
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pârâtul a săvârșit o încălcare a 
legislației în materie de concurență;

(a) pârâtul a cauzat, a planificat sau a 
săvârșit o încălcare a legislației în materie 
de concurență;

Or. en

Amendamentul 209
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încălcarea a avut ca rezultat un 
suprapreț pentru cumpărătorul direct al 
pârâtului și

(b) încălcarea a avut ca rezultat un 
suprapreț sau o denaturare a pieței pentru 
cumpărătorul sau concurentul pârâtului; și

Or. en

Amendamentul 210
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încălcarea a avut ca rezultat un 
suprapreț pentru cumpărătorul direct al 
pârâtului și

(b) încălcarea a avut ca rezultat un 
suprapreț pentru orice cumpărător sau o 
denaturare pentru orice concurent al 
pârâtului; și

Or. en

Amendamentul 211
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acesta a achiziționat bunurile sau 
serviciile care au făcut obiectul încălcării 
sau a achiziționat bunuri sau servicii 
rezultând din bunurile sau serviciile care au 
făcut obiectul încălcării sau conținând 
astfel de bunuri sau servicii.

(c) acesta a achiziționat bunurile sau 
serviciile care au făcut obiectul încălcării 
de la un cumpărător direct sau a 
achiziționat bunuri sau servicii rezultând 
din bunurile sau serviciile care au făcut 
obiectul încălcării sau conținând astfel de 
bunuri sau servicii.

Or. en

Amendamentul 212
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) supraprețul i-a fost transferat parțial 
sau integral.

Or. en
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Justificare

Cumpărătorul indirect trebuie să dovedească faptul că un suprapreț i-a fost transferat. În caz 
contrar, directiva ar putea conduce la o supracompensare nedorită: în cazul a două „non 
liquet”, autorul unei încălcări ar trebui să plătească despăgubiri cumpărătorului direct (din 
cauza prezumției de prejudiciu), precum și cumpărătorului indirect (din cauza prezumției 
relative de la articolul 13). Această situație trebuie evitată, întrucât scopul acțiunilor în 
despăgubiri ar trebui să fie despăgubirea totală și nu descurajarea.

Amendamentul 213
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că instanța are 
competență pentru a estima cota din 
suprapreț care a fost transferată.

Statele membre se asigură că instanța are 
competență pentru a estima cota din 
suprapreț care a fost transferată 
cumpărătorului indirect.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este complicat inutil.

Amendamentul 214
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu aduce atingere 
dreptului autorului încălcării de a dovedi că 
supraprețul nu a fost transferat sau nu a 
fost transferat integral asupra 
cumpărătorului indirect.

Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului autorului încălcării de a dovedi că 
supraprețul nu a fost transferat sau nu a 
fost transferat integral asupra 
cumpărătorului indirect.

Or. en
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Justificare

Prezentul articol este complicat inutil.

Amendamentul 215
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele prevăzute în prezentul capitol 
nu aduc atingere dreptului unei părți 
prejudiciate de a solicita despăgubiri pentru 
pierderea de profituri.

(1) Normele prevăzute în prezentul capitol 
nu aduc atingere dreptului unei părți 
prejudiciate de a solicita despăgubiri pentru 
pierderea de profituri, pierderea efectivă și 
dobânda pentru perioada de la momentul 
când a survenit prejudiciul până la 
efectuarea efectivă a plății despăgubirilor 
pentru prejudiciul respectiv.

Or. en

Amendamentul 216
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele prevăzute în prezentul capitol 
nu aduc atingere dreptului unei părți 
prejudiciate de a solicita despăgubiri pentru 
pierderea de profituri.

(1) Normele prevăzute în prezentul capitol 
nu aduc atingere dreptului niciunei părți 
prejudiciate care este posibil să fi suferit 
un prejudiciu de a solicita despăgubiri 
pentru pierderea de profituri.

Or. en

Amendamentul 217
Krišjānis Kariņš
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
evaluarea faptului dacă sunt îndeplinite 
cerințele privind sarcina probei rezultate 
din aplicarea articolului 13, instanțele 
naționale sesizate cu privire la o acțiune în 
despăgubire țin seama în mod 
corespunzător de

(1) Statele membre se asigură că, în 
evaluarea faptului dacă sunt îndeplinite 
cerințele privind sarcina probei rezultate 
din aplicarea articolului 13, instanțele 
naționale sesizate cu privire la o acțiune în 
despăgubiri pot ține seama de:

Or. en

Amendamentul 218
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice rezultat relevant al unor cazuri 
publice de încălcare a normelor în 
materie de concurență care ajută la 
îndeplinirea criteriilor de la articolul 13 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 219
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
unei încălcări a normelor de concurență 
printr-o înțelegere de tip cartel, se 
prezumă că încălcarea a cauzat un 

eliminat
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prejudiciu. Întreprinderea autoare a 
încălcării are dreptul de a răsturna o 
astfel de prezumție.

Or. en

Justificare

Este un principiu juridic general îndelungat la nivelul UE potrivit căruia este răspunderea 
reclamanților să dovedească nivelul de pierdere. Propunerea Comisiei contravine acestuia și 
ar duce la părtinire în cadrul regimului. În plus, pârâtul ar avea nevoie de probe economice 
considerabile pentru a răsturna o astfel de prezumție și ar exista dificultăți considerabile în 
ceea ce privește introducerea unei astfel de prezumții acolo unde există mai mult de un nivel 
de cumpărare (de exemplu, un furnizor, un comerciant cu amănuntul și un consumator).

Amendamentul 220
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
unei încălcări a normelor de concurență 
printr-o înțelegere de tip cartel, se prezumă 
că încălcarea a cauzat un prejudiciu. 
Întreprinderea autoare a încălcării are 
dreptul de a răsturna o astfel de prezumție.

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
unei încălcări a normelor de concurență 
printr-o înțelegere de tip cartel, se prezumă 
că încălcarea a cauzat un prejudiciu în 
cadrul pieței. Întreprinderea autoare a 
încălcării are dreptul de a răsturna o astfel 
de prezumție.

Or. en

Amendamentul 221
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
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materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului.

materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că, pe baza 
estimării făcute de partea prejudiciată, 
instanței i se conferă competență pentru a 
estima valoarea prejudiciului.

Or. en

Justificare

Pentru a mări protecția oferită părții prejudiciate în urma încălcării legislației în materie de 
concurență, este important să se asigure că aceasta are un cuvânt important de spus în cadrul 
procedurilor judiciare. Punându-se accentul pe estimarea prejudiciului făcută de partea 
prejudiciată, se garantează protecția părții celei mai slabe. În plus, acest lucru descurajează 
și mai mult participarea la carteluri, deoarece influența în cadrul procedurilor judiciare a 
autorilor încălcărilor este redusă.

Amendamentul 222
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului.

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului, dacă reclamantul 
nu poate dovedi direct valoarea 
prejudiciului suferit.

Or. en
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Amendamentul 223
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului.

(2) Statele membre se asigură că sarcina 
probei, nivelul probatoriu și obligațiile în 
materie de prezentare detaliată a faptelor 
necesare pentru cuantificarea prejudiciului 
nu fac practic imposibilă sau excesiv de 
dificilă exercitarea de către partea 
prejudiciată a dreptului la despăgubiri. 
Statele membre se asigură că instanței i se 
conferă competență pentru a estima 
valoarea prejudiciului. Dacă se solicită, 
autoritățile naționale de concurență 
furnizează orientări cu privire la 
cuantificarea prejudiciului.

Or. en

Amendamentul 224
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, atunci 
când autoritățile de concurență aprobă 
tranzacții cu privire la despăgubiri sau țin 
seama de rezultatele soluționării 
consensuale a litigiilor, cuantificarea 
prejudiciului și identificarea victimelor 
sunt incluse în ancheta lor.

Or. en
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Justificare

Atunci când se așteaptă ca autoritățile de concurență să „ștampileze” rezultatele tranzacției 
amiabile cu privire la despăgubiri, acestea dețin informații suficiente pentru a proceda astfel. 
În majoritatea cazurilor, autoritățile nu investighează prejudiciul cauzat de încălcarea 
anticoncurențială sau grupul de victime, cu riscul ca tranzacții neechitabile să fie luate în 
considerare ca circumstanță atenuantă atunci când se stabilește volumul amenzilor sau se 
încheie tranzacția cu societatea autoare a încălcării. Pe baza unei propuneri a BEUC.

Amendamentul 225
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Soluționarea consensuală a litigiilor

Statele membre se asigură că se fac 
încercări de a facilita încheierea de către 
părți a unei tranzacții echitabile și 
timpurii prin soluționarea consensuală a 
litigiilor, această încercare fiind 
obligatorie în cazul acțiunilor de 
continuare.
Cu toate acestea, orice astfel de obligație 
nu ar trebui să presupună o prelungire 
nejustificată a procedurilor și nici să 
promoveze soluționarea injustă a 
diferendelor.

Or. en

Amendamentul 226
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește prezenta directivă și Comisia revizuiește prezenta directivă și 
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prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului până cel târziu la [...] [a se 
calcula 5 ani după data prevăzută drept 
termen-limită pentru transpunerea 
prezentei directive.]

prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului până cel târziu la [...] [a se 
calcula doi ani după data prevăzută drept 
termen-limită pentru transpunerea 
prezentei directive.] Dacă este cazul, 
revizuirea este însoțită de o propunere 
legislativă care ar putea avea în vedere, 
printre altele, faptul că despăgubirile 
voluntare și acordurile de despăgubire a 
prejudiciilor cauzate părților prejudiciate 
care au loc înainte ca o decizie cu privire 
la existența unei încălcări să fie adoptată 
și comunicată la timp autorității de 
concurență care urmează o procedură în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 ar putea constitui o 
circumstanță atenuantă în impunerea 
sancțiunilor publice în conformitate cu 
legislația în materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 227
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia revizuiește prezenta directivă și 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului până cel târziu la [...] [a se 
calcula 5 ani după data prevăzută drept 
termen-limită pentru transpunerea 
prezentei directive.]

Comisia revizuiește prezenta directivă și 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului până cel târziu la [...] [a se 
calcula 5 ani după data prevăzută drept 
termen-limită pentru transpunerea 
prezentei directive.] Revizuirea include o 
evaluare coerentă ulterioară punerii în 
aplicare privind funcționarea 
mecanismelor de acțiune colectivă și a 
mecanismelor colective de soluționarea 
alternativă a litigiilor (SAL) în contextul 
asigurării respectării legislației în materie 
de concurență și al despăgubirii 
prejudiciilor suferite de pe urma unei 
încălcări a legislației în materie de 
concurență. Raportul evaluează în mod 
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explicit posibilitatea extinderii aplicării 
mecanismelor de acțiune colectivă și a 
mecanismelor SAL la alte sectoare de la 
nivelul UE pentru a asigura o protecție 
eficientă a consumatorilor și funcționarea 
pieței interne.

Or. en

Amendamentul 228
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intrarea în vigoare Intrarea în vigoare și norma de tranziție 
pentru cauzele pendinte

Or. en

Amendamentul 229
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile adoptate de statele membre 
pentru punerea în aplicare a directivei nu 
se aplică cererilor de despăgubiri care fac 
obiectul unor litigii pendinte în fața 
instanței naționale a unui stat membru 
înainte de intrarea în vigoare a directivei.

Or. en
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