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Alteração 1
Gabriela Creţu

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine a possibilidade de propor o 
estabelecimento de normas e mecanismos 
comuns destinados a garantir o direito a 
uma indemnização completa a todas as 
pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine a possibilidade de propor uma 
directiva que estabeleça normas e 
mecanismos comuns destinados a garantir 
o direito a uma indemnização completa a 
todas as pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

Or. en

Alteração 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine a possibilidade de propor o 
estabelecimento de normas e mecanismos 
comuns destinados a garantir o direito a 
uma indemnização completa a todas as 
pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

1. Apoia a iniciativa da Comissão de, a 
fim de assegurar um maior grau de 
segurança jurídica e de protecção dos 
consumidores, examinar a possibilidade de 
apresentar a combinação adequada de 
propostas legislativas e não legislativas 
destinadas a garantir o direito a uma 
indemnização completa a todas as pessoas 
que tenham sofrido danos resultantes de 
infracções da legislação da concorrência;

Or. en
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Alteração 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine a possibilidade de propor o 
estabelecimento de normas e mecanismos 
comuns destinados a garantir o direito a 
uma indemnização completa a todas as 
pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine cuidadosamente a possibilidade 
de estabelecer normas e mecanismos 
comuns destinados a garantir o acesso à 
justiça em domínios que ultrapassem 
amplamente a violação da legislação da 
concorrência, a fim de promover uma 
abordagem coerente;

Or. en

Alteração 4
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
examine a possibilidade de propor o 
estabelecimento de normas e mecanismos 
comuns destinados a garantir o direito a 
uma indemnização completa a todas as 
pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

1. Solicita à Comissão que, a fim de 
assegurar um maior grau de segurança 
jurídica e de protecção dos consumidores, 
proceda ao estabelecimento de normas e 
mecanismos comuns destinados a garantir 
o direito a uma indemnização completa a 
todas as pessoas que tenham sofrido danos 
resultantes de infracções da legislação da 
concorrência;

Or. el



AM\747880PT.doc 5/15 PE414.324v01-00

PT

Alteração 5
Gabriela Creţu

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo necessário para 
assegurar a indemnização de todas as 
vítimas identificáveis, nomeadamente no 
caso de se tratar de muitas pessoas que 
solicitam indemnizações reduzidas; 

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas, 
como as associações de consumidores, 
organismos estatais e associações 
comerciais, como um mecanismo 
necessário para assegurar a indemnização 
de todas as vítimas identificáveis, 
nomeadamente no caso de se tratar de 
muitas pessoas que solicitam 
indemnizações reduzidas;

Or. en

Alteração 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo necessário para 
assegurar a indemnização de todas as 
vítimas identificáveis, nomeadamente no 
caso de se tratar de muitas pessoas que 
solicitam indemnizações reduzidas;

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo útil para assegurar a 
indemnização de todas as vítimas 
identificadas, nomeadamente no caso de se 
tratar de muitas pessoas que solicitam 
indemnizações reduzidas;

Or. en

Alteração 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo necessário para 
assegurar a indemnização de todas as 
vítimas identificáveis, nomeadamente no 
caso de se tratar de muitas pessoas que 
solicitam indemnizações reduzidas;

2. Congratula-se com a combinação de 
medidas proposta pela Comissão 
relativamente às acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas, 
juntamente com a possibilidade de optar 
por acções colectivas por adesão, o que 
deverá garantir a indemnização da maior 
parte das vítimas; considera, porém, que 
deverá ser prestada maior atenção à 
opção contrária, que tem o mérito de 
resolver as questões de uma só vez e para 
todos os queixosos, reduzindo assim a 
incerteza jurídica;

Or. en

Alteração 8
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo necessário para 
assegurar a indemnização de todas as 
vítimas identificáveis, nomeadamente no 
caso de se tratar de muitas pessoas que 
solicitam indemnizações reduzidas;

2. Considera as acções representativas 
interpostas por entidades qualificadas 
como um mecanismo necessário para 
assegurar a indemnização de todas as 
vítimas identificáveis, sem no entanto 
excluir o direito de interpor 
individualmente um pedido de 
indemnização, nomeadamente no caso de 
se tratar de muitas pessoas que solicitam 
indemnizações reduzidas;

Or. el
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Alteração 9
Jan Cremers

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Apoia o princípio de que as acções 
representativas e as acções colectivas por 
adesão devem complementar-se entre si de 
forma a conseguir um equilíbrio claro 
entre a protecção dos interesses dos 
consumidores individuais e dos grupos de 
consumidores; 

Or. en

Alteração 10
Jan Cremers

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Apoia a prática de acções colectivas 
por adesão, mas salienta a necessidade de 
garantir que seja sempre por livre escolha 
do consumidor, sem interferências 
externas indesejadas nessa decisão;

Or. en

Alteração 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que apresente novas 
orientações a nível comunitário no que diz 

3. Solicita à Comissão que apresente novas 
orientações a nível comunitário no que diz 
respeito à quantificação de danos, na 
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respeito à quantificação de danos; condição de os danos reconhecidos não 
serem superiores aos efectivamente 
incorridos e de, em última instância, 
compensarem os prejuízos sofridos por 
um grupo de vítimas individuais definido 
com precisão;

Or. en

Alteração 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Solicita à Comissão que apresente novas 
orientações a nível comunitário no que diz 
respeito à quantificação de danos;

3. Solicita à Comissão que apresente novas 
orientações a nível comunitário no que diz 
respeito à quantificação de danos; insiste 
em que tais orientações devem rejeitar 
claramente os chamados danos punitivos
ou qualquer outro mecanismo gerador de 
danos desproporcionados em relação aos 
prejuízos efectivamente sofridos;

Or. en

Alteração 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que, relativamente às 
acções colectivas, deverá haver duas 
condições prévias claras antes de estas 
serem encetadas:
(a) haver alguma forma de avaliação ou 
análise das vantagens, realizada por uma 
entidade nacional competente adequada, 
que poderá ser um juiz nacional, provedor 
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de justiça ou instância análoga;
(b) haver alguma tentativa ou 
recomendação preliminar às partes no 
sentido de chegarem a acordo através de 
RAL (resolução alternativa de litígios);
Considera que nenhuma destas condições 
deverá atrasar indevidamente os 
procedimentos ou prejudicar as partes;

Or. en

Alteração 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Apoia a ideia de que os custos dos 
procedimentos judiciais não deveriam ser 
de forma a dissuadir as pessoas que 
apresentam queixas de intentar acções 
justificadas e, portanto, solicita aos 
Estados-Membros que adoptem as medidas 
adequadas para reduzir os custos 
associados às acções antitrust por danos, 
através da concessão de isenções ou da 
limitação do nível dos custos processuais;

4. Apoia a ideia de que os custos dos 
procedimentos judiciais não deveriam ser 
de forma a dissuadir as pessoas que 
apresentam queixas de intentar acções 
justificadas e, portanto, solicita aos 
Estados-Membros que adoptem as medidas 
adequadas para reduzir os custos 
associados às acções antitrust por danos, 
através da concessão de isenções ou da 
limitação do nível dos custos processuais;
considera, porém, que a Comissão tem 
que desenvolver mais o exame sobre a 
forma exacta como tais acções poderão 
ser financiadas pelas pessoas que 
apresentam queixas e estudar vários 
modelos de financiamento, de forma a 
assegurar o acesso à justiça; 

Or. en
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Alteração 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Apoia a ideia de que os custos dos 
procedimentos judiciais não deveriam ser 
de forma a dissuadir as pessoas que 
apresentam queixas de intentar acções 
justificadas e, portanto, solicita aos 
Estados-Membros que adoptem as
medidas adequadas para reduzir os custos 
associados às acções antitrust por danos, 
através da concessão de isenções ou da 
limitação do nível dos custos processuais;

4. Apoia a ideia da Comissão de que não é 
necessário sugerir quaisquer alterações 
específicas aos regimes nacionais em 
matéria de custos processuais a favor das 
pessoas que apresentam queixas;

Or. en

Alteração 16
Gabriela Creţu

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que as regras sobre o 
acesso a provas por parte dos queixosos 
deverão ser reforçadas para possibilitar 
que os queixosos privados tenham acesso 
efectivo aos processos detidos pelas 
autoridades da concorrência;

Or. en

Alteração 17
Jan Cremers

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta que a necessidade de 
minimizar os efeitos negativos do acesso 
público a provas no domínio da 
concorrência não deverá constituir um 
argumento a priori para impedir o acesso 
a provas a consumidores que 
(potencialmente) tenham interesses 
legítimos na indemnização de danos;

Or. en

Alteração 18
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que a Comissão deve 
promover mecanismos de concertação 
extrajudicial a fim de acelerar a resolução 
dos diferendos e reduzir as despesas;

Or. el

Alteração 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Apoia a proposta de inverter o ónus da 
prova no interesse dos compradores 
directos, com base na presunção de que 
suportam todos os custos adicionais 
gerados pelas práticas ilegais em causa;

5. Considera que a proposta de inverter o 
ónus da prova no interesse dos 
compradores directos, com base na 
presunção de que suportam todos os custos 
adicionais gerados pelas práticas ilegais em 
causa, pode conduzir à indemnização 
múltipla;
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Or. en

Alteração 20
Gabriela Creţu

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que, quando estabelecida uma 
infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE, o requisito de uma falta 
provoca dificuldades às vítimas e impede-
as de obterem a justa indemnização pelos 
danos sofridos;

6. Considera que, quando estabelecida uma 
infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE , o requisito de uma falta 
provoca dificuldades às vítimas e impede-
as de obterem a justa indemnização pelos 
danos sofridos; apoia, portanto, a proposta 
de conferir às decisões finais das 
autoridades nacionais da concorrência 
um efeito vinculativo no conjunto da UE;

Or. en

Alteração 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que, quando estabelecida uma 
infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE, o requisito de uma falta 
provoca dificuldades às vítimas e impede-
as de obterem a justa indemnização pelos 
danos sofridos;

6. Considera que, quando estabelecida uma 
infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE, por uma autoridade pública 
no âmbito de um procedimento de 
aplicação da legislação pelos poderes 
públicos, a pessoa que apresenta a queixa 
terá que provar a falta do arguido no 
contexto da propositura de acções 
particulares;

Or. en
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Alteração 22
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que, quando estabelecida
uma infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE, o requisito de uma falta 
provoca dificuldades às vítimas e impede-
as de obterem a justa indemnização pelos 
danos sofridos;

6. Propõe a adopção de um sistema de 
responsabilidade objectiva do agente para 
uma infracção aos artigos 81.º ou 82.º do 
Tratado CE, que implicará a obrigação de 
indemnização da vítima, sem que seja 
necessário provar a sua culpabilidade;

Or. el

Alteração 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Nota que os pedidos de reparação 
dão um contributo importante para 
detectar violações da legislação antitrust, 
preparando assim o terreno para a 
propositura de acções particulares em 
primeiro lugar, mas que, uma vez que a 
Comissão não pode publicar informação 
relevante obtida no contexto do seu 
programa de reparações, a propositura 
torna-se, desta forma, ainda mais difícil;

Or. en

Alteração 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projecto de parecer
N.º 7
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Projecto de parecer Alteração

7. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem coerente entre as normas de 
recurso colectivo ligadas à legislação da 
concorrência e as normas previstas no 
quadro geral da protecção dos 
consumidores.

7. Solicita à Comissão que aguarde os 
resultados dos estudos encomendados 
antes de adoptar quaisquer propostas 
legislativas em todos os domínios em que 
estejam em causa formas de reparação 
colectiva de danos. 

Or. en

Alteração 25
Jan Cremers

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem coerente entre as normas de 
recurso colectivo ligadas à legislação da 
concorrência e as normas previstas no 
quadro geral da protecção dos 
consumidores.

7. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem coerente e horizontal 
relativamente às normas de recurso 
colectivo ligadas à legislação da 
concorrência e às normas previstas no 
quadro geral da protecção dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem coerente entre as normas de 
recurso colectivo ligadas à legislação da 
concorrência e as normas previstas no 
quadro geral da protecção dos 
consumidores.

7. Solicita à Comissão que adopte uma 
abordagem coerente entre as normas de 
recurso colectivo ligadas à legislação da 
concorrência e as normas previstas no 
quadro geral da protecção dos 
consumidores, solicita à Comissão que, 
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neste contexto, faça reflectir em ambas as 
áreas as alterações e extensões da
Directiva 98/27/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 
1998, relativa às acções inibitórias em 
matéria de protecção dos interesses dos 
consumidores1 que possam realizar 
directamente os objectivos pretendidos 
sem interferir com o direito civil e 
processual nacional dos 
Estados-Membros.

Or. en

                                               
1 JO L 166, 11.6.1998, p. 51
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