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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

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;

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;

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

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 anti-trust por danos, através da concessão de isenções ou da 
limitação do nível dos custos processuais;

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; 

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; 

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.
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