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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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