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Amendamentul 1
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să aibă în 
vedere propunerea stabilirii de reguli și de 
mecanisme comune care să garanteze 
accesul la o compensație integrală pentru 
orice persoană care a suferit daune în urma 
încălcării legislației privind concurența;

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să aibă în 
vedere propunerea unei directive pentru 
stabilirea de reguli și de mecanisme 
comune care să garanteze accesul la o 
compensație integrală pentru orice 
persoană care a suferit daune în urma 
încălcării legislației privind concurența;

Or. en

Amendamentul 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să aibă în 
vedere propunerea stabilirii de reguli și de 
mecanisme comune care să garanteze
accesul la o compensație integrală pentru 
orice persoană care a suferit daune în urma 
încălcării legislației privind concurența;

1. sprijină Comisia în considerarea 
prezentării, în vederea asigurării unui grad 
mai ridicat de securitate juridică și de 
protecție a consumatorilor, a unui pachet 
corespunzător de propuneri legislative și 
non-legislative care să permită accesul la o
compensație integrală pentru orice 
persoană care a suferit daune în urma 
încălcării legislației privind concurența;

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să aibă în 
vedere propunerea stabilirii de reguli și de 
mecanisme comune care să garanteze 
accesul la o compensație integrală pentru 
orice persoană care a suferit daune în 
urma încălcării legislației privind 
concurența;

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să 
evalueze cu atenție stabilirea de reguli și 
de mecanisme comune care să garanteze 
accesul la justiție în domenii care 
depășesc cu mult încălcările legislației 
privind concurența, în scopul promovării 
unei abordări coerente;

Or. en

Amendamentul 4
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să aibă în 
vedere propunerea stabilirii de reguli și de 
mecanisme comune care să garanteze 
accesul la o compensație integrală pentru 
orice persoană care a suferit daune în urma 
încălcării legislației privind concurența;

1. invită Comisia, în vederea asigurării 
unui grad mai ridicat de securitate juridică 
și de protecție a consumatorilor, să
stabilească reguli și mecanisme comune
care să garanteze accesul la o compensație 
integrală pentru orice persoană care a 
suferit daune în urma încălcării legislației 
privind concurența;

Or. el

Amendamentul 5
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism necesar pentru a asigura 
compensarea tuturor victimelor 
identificabile, în special în cazurile în care 
un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate, cum ar fi
asociațiile de consumatori, organismele 
de stat sau asociațiile profesionale, 
constituie un mecanism necesar pentru a 
asigura compensarea tuturor victimelor 
identificabile, în special în cazurile în care 
un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că acțiunile reprezentative
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism necesar pentru a asigura 
compensarea tuturor victimelor 
identificabile, în special în cazurile în care 
un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism util pentru a asigura 
compensarea tuturor victimelor 
identificate, în special în cazurile în care 
un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

Or. en

Amendamentul 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism necesar pentru a asigura

2. salută pachetul de propuneri din partea
Comisiei cu privire la acțiunile 
reprezentative intentate de entități 
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compensarea tuturor victimelor 
identificabile, în special în cazurile în 
care un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

calificate, pe lângă posibilitatea unor 
acțiuni colective însoțite de o opțiune de 
participare explicită, care ar trebui să 
contribuie la asigurarea compensării 
majorității victimelor; consideră totuși că 
ar trebui să se acorde mai multă atenție 
acțiunilor colective însoțite de o opțiune 
de neparticipare, care prezintă avantajul 
de a duce la o „soluționare definitivă” 
pentru pârâți și, astfel, de a reduce 
incertitudinea;

Or. en

Amendamentul 8
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism necesar pentru a asigura 
compensarea tuturor victimelor 
identificabile, în special în cazurile în care 
un număr mare de persoane solicită 
despăgubiri de mică valoare;

2. consideră că acțiunile reprezentative 
intentate de entități calificate constituie un 
mecanism necesar pentru a asigura 
compensarea tuturor victimelor 
identificabile, fără a aduce atingere 
dreptului lor de a exercita personal 
acțiuni în despăgubire, în special în 
cazurile în care un număr mare de persoane 
solicită despăgubiri de mică valoare;

Or. el

Amendamentul 9
Jan Cremers

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. se exprimă în favoarea ideii că 
acțiunile reprezentative și acțiunile 
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colective însoțite de o opțiune de 
participare explicită trebuie să fie 
complementare, astfel încât să se obțină 
un echilibru clar între protecția 
intereselor consumatorilor individuali și 
ale grupurilor de consumatori;

Or. en

Amendamentul 10
Jan Cremers

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. sprijină recurgerea la acțiunile 
colective însoțite de o opțiune de 
participare explicită, dar subliniază 
necesitatea garantării faptului că 
opțiunea de a participa sau de a nu 
participa rămâne întotdeauna la libera 
alegere a consumatorului, fără ca această 
decizie să fie afectată de intervenții 
externe nedorite;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să ofere mai multe 
orientări la nivel comunitar în ceea ce 
privește evaluarea daunelor;

3. invită Comisia să ofere mai multe 
orientări la nivel comunitar în ceea ce 
privește evaluarea daunelor, cu condiția ca 
despăgubirile acordate să nu fie mai mari 
decât daunele efectiv suferite, și ca 
acestea să ajungă să compenseze 
prejudiciul suferit de un grup precis 
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definit de victime individuale;

Or. en

Amendamentul 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să ofere mai multe 
orientări la nivel comunitar în ceea ce 
privește evaluarea daunelor;

3. invită Comisia să ofere mai multe 
orientări la nivel comunitar în ceea ce 
privește evaluarea daunelor; insistă asupra 
faptului că orice orientare de acest fel ar 
trebui să respingă în mod clar așa-
numitele daune morale sau orice alt 
mecanism care ar putea duce la daune 
neproporționale în raport cu prejudiciul 
efectiv suferit;

Or. en

Amendamentul 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în materie de acțiuni 
colective, ar trebui să se stabilească două 
condiții preliminare clare înainte de a se 
putea iniția acțiunile menționate:

(a) un anumit tip de evaluare sau test de 
merite aplicat de un organism național 
competent de certificare, cum ar fi un 
judecător național, un ombudsman sau o 
figură similară;

(b) o tentativă sau recomandare 
preliminară către părți pentru a ajunge la 
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un acord prin soluționarea alternativă a 
litigiilor;

consideră că niciuna dintre aceste condiții 
nu ar trebui să provoace întârzieri 
nejustificate ale acțiunilor în justiție, nici 
să aducă prejudicii părților;

Or. en

Amendamentul 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină ideea conform căreia costul 
procedurilor judiciare nu ar trebui să îi 
împiedice pe reclamanți să intenteze 
acțiuni justificate și invită, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri adecvate 
pentru reducerea costurilor asociate 
acțiunilor în despăgubire în urma 
încălcărilor regulilor concurenței, spre 
exemplu acordând scutiri sau plafonând 
valoarea taxelor judiciare;

4. sprijină ideea conform căreia costul 
procedurilor judiciare nu ar trebui să îi 
împiedice pe reclamanți să intenteze 
acțiuni justificate și invită, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri adecvate 
pentru reducerea costurilor asociate 
acțiunilor în despăgubire în urma 
încălcărilor regulilor concurenței, spre 
exemplu acordând scutiri sau plafonând 
valoarea taxelor judiciare; consideră totuși 
că Comisia trebuie să examineze cu mai 
multă atenție modul în care aceste acțiuni 
pot fi finanțate de către reclamanți și să 
studieze diferite modele de finanțare 
pentru a garanta astfel accesul la justiție;

Or. en

Amendamentul 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină ideea conform căreia costul 
procedurilor judiciare nu ar trebui să îi 
împiedice pe reclamanți să intenteze 
acțiuni justificate și invită, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri adecvate 
pentru reducerea costurilor asociate 
acțiunilor în despăgubire în urma 
încălcărilor regulilor concurenței, spre 
exemplu acordând scutiri sau plafonând 
valoarea taxelor judiciare;

4. sprijină ideea Comisiei că nu este 
necesar să se propună nicio schimbare 
specifică a regimurilor naționale cu 
privire la costurile acțiunilor în justiție în 
favoarea reclamanților;

Or. en

Amendamentul 16
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că trebuie consolidate 
normele referitoare la accesul 
reclamanților la dovezi, pentru a da 
posibilitatea reclamanților privați să aibă 
un acces efectiv la dosarele deținute de 
autoritățile din domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 17
Jan Cremers

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că nevoia de a minimiza 
efectele negative ale dezvăluirii dovezilor 
în legătură cu concurența nu ar trebui să 
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constituie un argument a priori pentru a 
nu dezvălui dovezile către consumatori, 
care pot avea un interes legitim în 
solicitarea despăgubirilor; 

Or. en

Amendamentul 18
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4α. consideră că Comisia ar trebui să 
promoveze un mecanism de conciliere 
extrajudiciar, în scopul accelerării 
procedurii de arbitraj și al reducerii 
costurilor;

Or. el

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină propunerea de inversare a 
sarcinii dovezii în interesul cumpărătorilor 
indirecți, pe baza prezumției că aceștia 
suportă toate supraprețurile generate de 
practicile ilegale în cauză;

5. consideră că propunerea de inversare a 
sarcinii dovezii în interesul cumpărătorilor 
indirecți, pe baza prezumției că aceștia 
suportă toate supraprețurile generate de 
practicile ilegale în cauză, poate duce la o 
compensație multiplă;

Or. en
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Amendamentul 20
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, odată ce s-a stabilit 
încălcarea articolului 81 sau 82 din Tratatul 
CE, cerința privind existența culpei 
generează dificultăți pentru victime și le 
împiedică să obțină o compensație justă 
pentru daunele suferite;

6. consideră că, odată ce s-a stabilit 
încălcarea articolului 81 sau 82 din Tratatul 
CE, cerința privind existența culpei 
generează dificultăți pentru victime și le 
împiedică să obțină o compensație justă 
pentru daunele suferite; sprijină, prin 
urmare, propunerea de a conferi 
hotărârilor definitive ale autorităților 
naționale din domeniul concurenței un 
caracter obligatoriu în toată Uniunea 
Europeană;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, odată ce s-a stabilit 
încălcarea articolului 81 sau 82 din Tratatul 
CE, cerința privind existența culpei 
generează dificultăți pentru victime și le 
împiedică să obțină o compensație justă 
pentru daunele suferite;

6. consideră că, odată ce s-a stabilit, de o 
autoritate publică, în cursul aplicării în 
mediul public, încălcarea articolului 81 sau 
82 din Tratatul CE, reclamantul ar trebui 
să dovedească vina pârâtului, pentru a 
obține recunoașterea daunelor în cursul 
unei acțiuni în despăgubire introduse de 
un particular;

Or. en
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Amendamentul 22
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, odată ce s-a stabilit
încălcarea articolului 81 sau 82 din Tratatul 
CE, cerința privind existența culpei 
generează dificultăți pentru victime și le 
împiedică să obțină o compensație justă 
pentru daunele suferite;

6. recomandă stabilirea unui sistem de 
responsabilitate obiectivă a persoanei care 
se face vinovată de încălcarea articolului 
81 sau 82 din Tratatul CE, care să implice 
obligația de compensare a victimei, fără 
necesitatea de a dovedi vina;

Or. el

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

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că solicitările de clemență 
contribuie în mare măsură la dezvăluirea 
încălcărilor legislației în materie de 
concurență, pregătind astfel terenul 
pentru aplicarea privată în primă 
instanță, dar că, în măsura în care 
Comisia nu poate facilita informarea 
pertinentă obținută în cadrul programului 
său de clemență, aplicarea privată devine 
astfel mai dificilă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să adopte o abordare 
coerentă pentru combinarea regulilor de 
acțiuni colective în despăgubire legate de 
dreptul concurenței cu regulile 
preconizate în cadrul general al protecției 
consumatorilor.

7. invită Comisia să aștepte rezultatele 
studiilor solicitate înainte de a adopta 
propuneri legislative în toate domeniile în 
care se examinează forme de acțiuni 
colective în despăgubire.

Or. en

Amendamentul 25
Jan Cremers

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să adopte o abordare 
coerentă pentru combinarea regulilor de 
acțiuni colective în despăgubire legate de 
dreptul concurenței cu regulile preconizate 
în cadrul general al protecției 
consumatorilor.

7. invită Comisia să adopte o abordare 
coerentă și orizontală cu privire la regulile 
de acțiuni colective în despăgubire legate 
de dreptul concurenței și regulile 
preconizate în cadrul general al protecției 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să adopte o abordare 
coerentă pentru combinarea regulilor de 
acțiuni colective în despăgubire legate de 
dreptul concurenței cu regulile preconizate 
în cadrul general al protecției 
consumatorilor.

7. invită Comisia să adopte o abordare 
coerentă pentru combinarea regulilor de 
acțiuni colective în despăgubire legate de 
dreptul concurenței cu regulile preconizate 
în cadrul general al protecției 
consumatorilor; în acest context, solicită 
Comisiei să reflecteze în ambele domenii 
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la amendamente și extinderi la Directiva 
98/27/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 mai 1998 privind 
acțiunile în încetare în ceea ce privește 
protecția intereselor consumatorilor1, care 
să permită, în primă instanță, atingerea 
obiectivelor dorite, fără a interveni în 
dreptul civil și procedural al statelor 
membre.

Or. en

                                               
1 JO L 166, 11.6.1998, p. 51.
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