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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 1
Съображение 5 a (ново)

- като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. за доверието на 
потребителите в цифровата среда,

Or. en

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 2
Параграф 1

1. приветства Съобщението на Комисията относно стратегия на ЕС за политика за 
защита на потребителите и оценява също така усилията на Комисията да 
включи потребителска култура, основаваща се на по-високо равнище на 
потребителска информираност и представляваща основа за по-добро 
транспониране и прилагане на съществуващата законодателна рамка;
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Or. sk

Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 3
Параграф 2

2. изразява становище, че е необходим хоризонтален подход към политиката за 
защита на потребителите и че е жизненоважно интересът на потребителите да се 
отчита във всички свързани с тях политически области; следователно приветства 
Комисията за това, че изтъква необходимостта да се гарантира, че вътрешният 
пазар отговаря в по-голяма степен на очакванията и тревогите на гражданите;
подчертава, че защитата на потребителите и пълното изграждане на 
вътрешния пазар не представляват противоположни цели, а напротив, 
вървят ръка за ръка; в тази връзка напомня на Комисията, че политиката за 
защита на потребителите следва да бъде застъпена във всички политически 
области още на етапа на оценяване на въздействието;

Or. nl

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 4
Параграф 2

2. изразява становище, че е необходим хоризонтален подход към политиката за 
защита на потребителите и че е жизненоважно интересът на потребителите да се 
отчита във всички свързани с тях политически области, за да се гарантира 
общото високо равнище на защита за всички потребители в рамките на 
ЕС; следователно приветства Комисията за това, че изтъква необходимостта да 
се гарантира, че вътрешният пазар отговаря в по-голяма степен на очакванията и 
тревогите на гражданите; в тази връзка напомня на Комисията, че политиката за 
защита на потребителите следва да бъде застъпена във всички политически 
области още на етапа на оценяване на въздействието и че трябва да се засили 
участието на потребителските организации при изготвянето на 
политиките ѝ;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 5
Параграф 3

3. подчертава факта, че прегледът на достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите следва да води до повече последователност в правната 
рамка за правата на потребителите; припомня, че предпочита да се предприеме 
смесен подход, т.е. хоризонтален инструмент, с основната цел да се гарантира 
последователността на действащото законодателство и да стане възможно 
запълването на празнините чрез събиране на основните въпроси, общи за всички 
директиви, във всеобхватен законодателен акт; счита, че специфичните въпроси 
следва да продължат да се разглеждат поотделно в секторни директиви;
призовава за повишена предпазливост при въвеждането на система, по 
която националните правителства няма да имат поле за прилагане на по-
добри мерки за защита на потребителите, отколкото другите държави-
членки, или, където е приложимо, за прилагане на предишното равнище;
счита, че всяко хармонизиране следва да се разглежда за всеки случай 
поотделно и, в случаите, в които се докаже, че е оправдано преминаване 
към максимално хармонизиране, следва да се запазят някои предпазни 
мерки;

Or. da

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 6
Параграф 3

3. подчертава факта, че прегледът на достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите следва да води до повече последователност в правната 
рамка за правата на потребителите; (заличава се) счита, че специфичните 
въпроси следва да продължат да се разглеждат поотделно в секторни директиви;
насърчава Комисията да предприеме по-нататъшни мерки за защита на 
потребителите, в т.ч. неприкосновеността на личния живот и 
сигурността, особено в цифровия свят, в контекста на прегледа на 
достиженията на правото на Общността, без обаче това да добавя 
допълнително и неоправдано бреме върху частния сектор;

Or. en
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Изменение, внесено от Karin Riis-Jørgensen

Изменение 7
Параграф 3

3. подчертава факта, че прегледът на достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите следва да води до повече последователност в правната 
рамка за правата на потребителите; припомня, че предпочита да се предприеме 
смесен подход, т.е. хоризонтален инструмент, с основната цел да се гарантира 
последователността на действащото законодателство и да стане възможно 
запълването на празнините чрез събиране на основните въпроси, общи за всички 
директиви, във всеобхватен законодателен акт; счита, че специфичните въпроси 
следва да продължат да се разглеждат поотделно в секторни директиви;
отдавна установените принципи на правата на потребителя трябва също 
да се прилагат към цифровия свят, където понастоящем почти не 
съществуват; в контекста на прегледа на достиженията на правото на 
Общността, насърчава вземането на по-значителни мерки за гарантиране 
на защита на потребителите, в т.ч. неприкосновеността на личния 
живот, в цифровия свят;

Or. en

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 8
Параграф 3

3. подчертава факта, че прегледът на достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите следва да води до повече последователност в правната 
рамка за правата на потребителите, в т.ч. свързаната с електронната 
търговия; припомня, че предпочита да се предприеме смесен подход, т.е. 
хоризонтален инструмент, включващ определения и подробни технически 
данни, с основната цел да се гарантира последователността на действащото 
законодателство и постигането на високо равнище на защита на 
потребителите; също и да стане възможно запълването на празнините чрез 
събиране на основните въпроси, общи за всички директиви, във всеобхватен 
законодателен акт; счита, че специфичните въпроси следва да продължат да се 
разглеждат поотделно в секторни директиви;

Or. en
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Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 9
Параграф 3 a (нов)

3a. тъй като сред най-големите предизвикателства пред развитието на 
вътрешен пазар на дребно е и несигурността по отношение на 
потребителските договори, подкрепя усилията на Комисията да въведе 
стандартни договори, които да имат една и съща сила във всички държави-
членки на ЕС;

Or. sk

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 10
Параграф 3 б (нов)

3б. изтъква важната роля на потребителските организации за повишаване на 
потребителската култура и съветва Комисията при изготвяне на 
основната правна рамка за защита на потребителите да дава повече поле 
за изява на неправителствените потребителски организации, които 
непрекъснато наблюдават състоянието на защитата на потребителите в 
държавите-членки на ЕС и са в най-добра позиция - в основата на 
действителните потребности на потребителите - да определят задачите 
и целите, които трябва да се поставят в тази област;

Or. sk

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 11
Параграф 3 в (нов)

3в. счита силните, независими потребителски организации за основа на 
ефективната политика за защита на потребителите, следователно 
приканва Комисията да подкрепя финансово такива организации и да 
насърчава държавите-членки да изработят финансови правила, 
предназначени за предоставяне на съответстващо и прозрачно 
финансиране на потребителските организации въз основа на количествено 
измерими качествени показатели и на резултатите, постигнати за 
повишаване на потребителската култура;
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Or. sk

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 12
Параграф 4

4. приветства предложението за служители за връзка с потребителите, които да се 
назначат в Комисията; приканва всяка съответна генерална дирекция да 
публикува годишни доклади относно включването на политиката за защита на 
потребителите в нейната сфера на компетентност;

Or. en

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 13
Параграф 4

4. приветства предложението за служители за връзка с потребителите, които да се 
назначат в Комисията; приканва всяка генерална дирекция да публикува 
годишни доклади относно включването на политиката за защита на
потребителите в нейната сфера на компетентност; приканва Комисията да 
публикува съобщение, в което да представи институционалните и 
практическите разпоредби, които ще въведе с цел гарантиране на по-
доброто включване на политиката за защита на потребителите във 
всички политически области;

Or. fr

Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 14
Параграф 5

5. изразява становище, че хармонизираната защита на потребителите 
(заличаване) в цяла Европа ще бъде в полза на потребителите, както и на 
конкурентоспособните производители и търговци; подчертава факта, че това ще 
създаде стимули за предприятията да произвеждат и продават по-трайни стоки, 
което ще доведе до по-устойчиво развитие; подчертава факта, че ефективната и 
подобрена защита на потребителите е необходима за постигане на по-добро 
функциониране на вътрешния пазар;
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Or. de

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 15
Параграф 5

5. изразява становище, че ефективната защита на потребителите и (заличава се) 
система за обезщетяване (заличава се) ще бъдат в полза на потребителите, както 
и на конкурентоспособните производители и търговци; подчертава факта, че 
това ще създаде стимули за предприятията да произвеждат и продават по-трайни 
стоки, което ще доведе до по-устойчиво развитие; подчертава факта, че 
ефективната и подобрена защита на потребителите е необходима за постигане на 
по-добро функциониране на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение, внесено от Jacques Toubon

Изменение 16
Параграф 5

5. изразява становище, че силната система за защита на потребителите, 
ефективна в цяла Европа, ще бъде в полза на потребителите, както и на 
конкурентоспособните производители и търговци; подчертава факта, че това ще 
създаде стимули за предприятията да произвеждат и продават по-трайни стоки, 
което ще доведе до по-устойчиво развитие; подчертава факта, че ефективната и 
подобрена защита на потребителите е необходима за постигане на по-добро 
функциониране на вътрешния пазар;

Or. fr

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 17
Параграф 6

6. призовава за мерки за гарантиране, че 27те национални минипазара в ЕС 
действително ще се превърнат в най-големия пазар на дребно в света; приема 
становището, че това изисква гражданите да се чувстват еднакво сигурни при 
пазаруване по интернет, както и от близкия магазин, а малките и средни 
предприятия (МСП) да могат да разчитат на същите прости правила, както 
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навсякъде другаде на вътрешния пазар; приканва Комисията да разгледа начини 
за подобряване на климата за МСП, за да могат те да се насърчат да 
увеличават своето равнище на търговско предлагане и продажби в целия 
ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Jacques Toubon

Изменение 18
Параграф 6

6. призовава за мерки за гарантиране, че 27те национални (заличава се) пазара в 
ЕС действително ще се превърнат в най-големия пазар на дребно в света; приема 
становището, че това изисква гражданите да се чувстват еднакво сигурни при 
пазаруване по интернет, както и от близкия магазин, а малките и средни 
предприятия (МСП) да могат да разчитат на същите прости правила, както 
навсякъде другаде на вътрешния пазар; приканва Комисията да разгледа начини 
за повишаване защитата на МСП, по-специално чрез закон за малките 
предприятия;

Or. fr

Изменение, внесено от Stefano Zappalà, Guido Podestà

Изменение 19
Параграф 7

7. изтъква, че европейските стандарти за политика за защита на потребителите, 
както и инициативите за саморегулиране следва да служат за образец за 
световни стандарти или най-добри практики и приветства факта, че Европа 
определя тенденции, използвайки меката си сила за увеличаване на правата на 
потребителите в световен мащаб;

Or. it
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 20
Параграф 8

8. насърчава Комисията и държавите-членки да продължават решително да
подкрепят правата на потребителите по отношение на безопасността на 
продуктите, като гарантират интегритета на маркировката СЕ и подобрят
пазарния надзор, като се използва системата за предупреждение RAPEX и 
между държавите-членки се обменят решения за най-добра практика при 
пазарния надзор; приканва Комисията да работи съвместно с държавите-
членки, за да гарантира, че действащото законодателство се изпълнява и 
прилага напълно от държавите-членки (заличава се), и да оцени 
възможността за преглед на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите 1

("Директивата за общата безопасност на продуктите");

Or. en

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 21
Параграф 8

8. насърчава Комисията да продължава да гарантира правата на потребителите по 
отношение на безопасността на продуктите, като подобри пазарния надзор, 
засили маркировката СЕ и оцени възможността за преглед на Директива 
2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. 
относно общата безопасност на продуктите1 ("Директивата за общата 
безопасност на продуктите"); припомня, че маркировката СЕ може много 
лесно да бъде погрешно тълкувана като обозначение за изпитване за 
безопасност или качество от трета страна и/или като маркировка за 
произход;

Or. en

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 22
Параграф 8

8. насърчава Комисията да продължава да гарантира правата на потребителите по 
                                               
1 OВ L 11, 15.01.02, стp. 4.
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отношение на безопасността на продуктите, като подобри пазарния надзор, 
преразгледа маркировката СЕ, за да предотврати погрешното й тълкуване, и 
оцени възможността за преглед на Директива 2001/95/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на 
продуктите1 ("Директивата за общата безопасност на продуктите");

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 23
Параграф 8 a (нов)

8a. приветства усилията на Комисията да засили сътрудничеството в 
областта на безопасността на продуктите на международно равнище, по-
конкретно с китайските власти и властите на САЩ; отбелязва, че 
непрекъснатият диалог и обмен на информация в областта на 
безопасността на продуктите е в интерес на всички страни и играе важна 
роля в изграждането на потребителско доверие; приканва настоятелно 
Комисията да докладва редовно на Европейския парламент по този въпрос;

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 24
Параграф 8 б (нов)

8б. приканва Комисията да включи в стратегията за защита на 
потребителите по-ясна и силна перспектива за устойчиво развитие, и да 
проучи възможностите за по-добра мотивация и улесняване на 
потребители и производители за отчитане на устойчивото развитие;

Or. sv

                                               
1 OВ L 11, 15.01.02, стp. 4.



AM\706082BG.doc 11/38 PE400.643v01-00

BG

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 25
Параграф 8 в (нов)

8в. приканва Комисията да наблюдава политиките на държавите-членки за 
защита на потребителите, с цел да гарантира, че всеки потребител може 
да осъществява покупки навсякъде в ЕС и е защитен в еднаква степен във 
всички държави-членки на ЕС;

Or. sk

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 26
Параграф 9

9. призовава за по-голяма съсредоточеност върху истинското потребителско 
поведение; изразява становище, че не може да се смята по презумпция, че 
потребителите винаги правят разумни покупки, нито пък че са изцяло 
наясно със своите права в случай на проблем; (заличава се) припомня 
новоприетия бюджетен ред, предложен от Европейския парламент, за пилотен 
проект за, наред с другото, изграждане на потребителска база данни и 
провеждане на прегледи и интервюта, както и сравняване на постиженията в 
държавите-членки; приветства работата на Комисията за създаване на табло за 
постиженията в областта на политиката за защита на потребителите, което ще 
доведе до по-добро разбиране, наред с другото, на структурата на цените и 
потребителското поведение и удовлетворение;

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Lambsdorff

Изменение 27
Параграф 9

9. изразява становището, че по правило може да се приема за дадено, че 
потребителите действат разумно преди покупка, като се вземат предвид 
децата и гражданите в уязвимо положение; следователно призовава за по-
голяма съсредоточеност върху истинското потребителско поведение; припомня 
новоприетия бюджетен ред, предложен от Европейския парламент, за пилотен 
проект за, наред с другото, изграждане на потребителска база данни и 
провеждане на прегледи и интервюта, както и сравняване на постиженията в 
държавите-членки; приветства работата на Комисията за създаване на табло за 
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постиженията в областта на политиката за защита на потребителите, което ще 
доведе до по-добро разбиране, наред с другото, на структурата на цените и 
потребителското поведение и удовлетворение;

Or. en

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 28
Параграф 9

9. изразява становището, че проблемите, които потребителите срещат най-
често, трябва да бъдат решени; припомня новоприетия бюджетен ред, 
предложен от Европейския парламент, за пилотен проект за, наред с другото, 
изграждане на потребителска база данни и провеждане на прегледи и интервюта, 
както и сравняване на постиженията в държавите-членки; приветства работата 
на Комисията за създаване на табло за постиженията в областта на политиката за 
защита на потребителите, което ще доведе до по-добро разбиране, наред с 
другото, на структурата на цените и потребителското поведение и 
удовлетворение;

Or. sk

Изменение, внесено от Stefano Zappalà, Guido Podestà

Изменение 29
Параграф 9

9. изразява становището, че не може винаги да се приема за дадено, че 
потребителите действат разумно преди покупка, нито пък може винаги да се 
изисква компенсация в случай на проблеми; следователно призовава за по-
голяма съсредоточеност върху истинското потребителско поведение; припомня 
новоприетия бюджетен ред, предложен от Европейския парламент, за пилотен 
проект за, наред с другото, изграждане на потребителска база данни и 
провеждане на прегледи и интервюта, както и сравняване на постиженията в 
държавите-членки; приветства работата на Комисията за създаване на табло за 
постиженията в областта на политиката за защита на потребителите, което ще 
доведе до по-добро разбиране, наред с другото, на структурата на цените и 
потребителското поведение и удовлетворение; счита въпреки това, че основен 
модел за анализа на поведението и избора на потребителите следва да бъде 
моделът на „разумния потребител“;

Or. it
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 30
Параграф 9 a (нов)

9a. изразява становището, че трябва да се обърне особено внимание на 
предоставянето на потребителите на необходимите умения и средства, за 
да се увеличи доверието им в цифровата среда;

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 31
Параграф 11

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Lambsdorff

Изменение 32
Параграф 11

11. изказва становището, че защитата на потребителите следва да бъде неразделна 
част от процесите на планиране и проектиране на продукти от страна на 
промишлеността; както и че изследването на пазарните промени е от жизнена 
важност; (заличава се)

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 33
Параграф 12

заличава се
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Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 34
Параграф 13

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 35
Параграф 14

14. призовава за мерки за подобряване на диалога между потребителите и бизнеса 
на равнище ЕС; изразява становището, че един добър диалог, включващ обмена 
на най-добри практики, би могъл да намали проблемите на вътрешния пазар;
подкрепя инициативите, предназначени да насърчават участието на 
заинтересованите страни в политиката за защита на потребителите в 
консултации и разработване на политики; приветства усилията, целящи 
повишаване на защитата на потребителите и на информираността на 
потребителите в по-новите държави-членки; изтъква необходимостта от 
постоянна подкрепа за потребителските организации в ЕС, по-конкретно в 
по-новите държави-членки;

Or. en

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 36
Параграф 14

14. призовава за мерки за подобряване на диалога (заличава се) на равнище ЕС по 
цялата верига производител-търговец на дребно-потребител; изразява 
становището, че един добър диалог, включващ обмена на най-добри практики, 
би могъл да намали проблемите на вътрешния пазар;
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Or. sk

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 37
Параграф 14

14. призовава за мерки за подобряване на координацията между организациите за 
защита на потребителите и бизнеса на равнище ЕС; изразява становището, че 
един добър диалог, включващ обмена на най-добри практики, би могъл да 
намали проблемите на вътрешния пазар;

Or. fr

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 38
Параграф 15

15. подчертава, че развитието на потребителска култура се подпомага от 
системно обучение на потребителите за техните права и упражняването 
им; по тази причина ЕС и държавите-членки следва да инвестират повече в 
информация за потребителите и в образователни кампании; счита, че 
потребителското обучение трябва да започва от началното училище; препоръчва 
потребителското образование да се включи в учебната програма;

Or. sk

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 39
Параграф 15

15. подчертава, че ЕС и държавите-членки следва да инвестират повече в 
информация за потребителите и в образователни кампании, отправящи 
правилните послания към правилните категории потребители; счита, че 
потребителското обучение трябва да започва от началното училище; изтъква, че 
такова обучение следва да бъде неразделна част от обучението през целия 
живот; счита, обаче, че образованието не е достатъчно само по себе си и 
трябва да се допълва от ефективно регулиране и обезщетяване, тъй като 
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образованието никога не може да замести ефективната защита и 
обезщетяване;

Or. en

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 40
Параграф 15

15. подчертава, че ЕС, (заличава се) държавите-членки и заинтересованите 
страни следва да инвестират повече в информация за потребителите и в 
образователни кампании, отправящи правилните послания към правилните 
категории потребители; счита, че потребителското обучение трябва да 
започва от началното училище; изтъква, че такова обучение следва да бъде 
неразделна част от обучението през целия живот;

Or. en

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 41
Параграф 15

15. подчертава, че ЕС и държавите-членки следва да инвестират повече в 
информация за потребителите и по-специално за уязвимите групи, а също и в 
информация за търговците и доставчиците на услуги, за да се гарантира, че 
те са запознати със законодателството на Общността, и в образователни 
кампании; счита, че потребителското обучение трябва да започва от началното 
училище; изтъква, че такова обучение следва да бъде неразделна част от 
обучението през целия живот;

Or. fr

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 42
Параграф 15 a (нов)

15a. подчертава, че потребителското образование трябва да бъде част от 
обучението през целия живот и препоръчва използване на нови технологии 
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(и в частност интернет) като средство за информиране на 
потребителите;

Or. sk

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 43
Параграф 15 б (нов)

15б. счита, че за да се гарантира защита на потребителите, е необходимо 
специално внимание в областта на финансовите продукти, продуктите за 
банкиране и застрахователните продукти, както и изисквания към 
доставчиците на услуги да познават потребителите си, и добре обмислен 
избор при изграждането на вътрешния пазар на финансови услуги; изтъква, 
че финансовите продукти, продуктите за банкиране и застрахователните 
продукти са изключително сложни и е необходимо обучение на 
потребителите;

Or. en

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 44
Параграф 16

16. е на мнение, че при определянето на политиката за защита на потребителите 
следва да бъде отделено още по-голямо внимание на специалните нужди на 
уязвимите групи, като например възрастните хора и децата, както и че 
трябва да се отчита демографското развитие; (заличава се)

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 45
Параграф 16

16. е на мнение, че при определянето на политиката за защита на потребителите 
следва да бъде отделено още по-голямо внимание на специалните нужди на 
уязвимите групи, както и че трябва да се отчита демографското развитие;
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призовава за особено внимание към нуждите на възрастните хора, хората с 
увреждания и младите хора;

Or. en

Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 46
Параграф 16

16. е на мнение, че при определянето на политиката за защита на потребителите 
следва да бъде отделено още по-голямо внимание на специалните нужди на 
уязвимите групи, както и че трябва да се отчита демографското развитие;
призовава за особено внимание към нуждите на възрастните хора и на лица с 
увредено зрение;

Or. nl

Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 47
Параграф 17

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 48
Параграф 18

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 49
Параграф 18

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Giovanna Corda, Mia De Vits

Изменение 50
Параграф 18

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 51
Параграф 18

18. застъпва становището, че услугите като цяло следва да се ползват със 
същото високо равнище на безопасност, както и продуктите, съгласно 
Директивата за общата безопасност на продуктите; призовава настоятелно 
Комисията да продължи да проучва възможни бъдещи инициативи в това 
отношение;

Or. en

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 52
Параграф 18

18. застъпва становището, че както частните услуги, така и услугите от общ интерес 
следва да бъдат предмет на отделен инструмент,  така че да се увеличи 
безопасността и доверието в  сектора на услугите, и по-специално в 
операциите с презгранични услуги;
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Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 53
Параграф 19

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 54
Параграф 19

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Lambsdorff

Изменение 55
Параграф 19

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Jacques Toubon

Изменение 56
Параграф 19

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 57
Параграф 19

19. приема становището, че е необходимо повишено внимание за премахване на 
правната несигурност, свързана с услугите от общ интерес, съгласно новия 
протокол относно услугите от общ интерес така, както той бъде очертан 
от Договора от Лисабон;

Or. fr

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 58
Параграф 20

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 59
Параграф 20

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Lambsdorff

Изменение 60
Параграф 20

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 61
Параграф 20

20. подчертава необходимостта, в допълнение към подходящи и ефективни 
мерки за защита на потребителя да се следи за добра комуникация по този 
въпрос, така че на потребителя да бъде изяснено, до каква степен може да 
предяви правата си по законодателството в сферата на вътрешния пазар и 
други правни разпоредби в своя полза;

Or. nl

Изменение, внесено от Giovanna Corda, Mia De Vits

Изменение 62
Параграф 20

20. подчертава, че е нужна адекватна защита на потребителите и във връзка с 
пощенските услуги, (заличава се) енергията, транспорта и телекомуникациите, 
наред с другото; изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва 
винаги до води до конкретни подобрения за потребителите;

Or. fr

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 63
Параграф 20

20. подчертава, че е нужна силна защита на потребителите и във връзка с 
пощенските услуги, (заличава се) енергията и телекомуникациите, наред с 
другото; изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва винаги до 
води до конкретни подобрения за потребителите;

Or. en
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Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 64
Параграф 20

20. подчертава, че е нужно високо равнище на защита на потребителите и във 
връзка с пощенските услуги, (заличава се) енергията и телекомуникациите, 
наред с другото; изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва 
винаги до води до конкретни подобрения за потребителите;

Or. en

Изменение, внесено от Barbara Weiler

Изменение 65
Параграф 20

20. подчертава, че е нужна адекватна и устойчива защита на потребителите и във 
връзка с пощенските услуги, (заличаване) енергията и телекомуникациите, 
наред с другото; изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва 
винаги до води до конкретни подобрения за потребителите;

Or. de

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 66
Параграф 20

20. подчертава, че е нужна адекватна защита на потребителите и във връзка с 
пощенските услуги, водата, енергията и телекомуникациите, наред с другото;
изтъква, че либерализирането на въпросните сектори следва винаги да води до 
конкретни подобрения за потребителите по отношение на цена, избор, 
качество, достъпност и безопасност;

Or. fr
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Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 67
Параграф 21

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 68
Параграф 21

21. счита, че са необходими повече действия в областта на финансовите услуги на 
дребно; приветства намерението на Комисията да предприеме инициативи за 
увеличаване на избора на потребителите, както и на мобилността на вътрешния 
пазар; (заличава се)

Or. en

Изменение, внесено от Stefano Zappalà, Guido Podestà

Изменение 69
Параграф 21

21. счита, че са необходими повече действия в областта на финансовите услуги на 
дребно; приветства намерението на Комисията да предприеме инициативи за 
увеличаване на избора на потребителите, както и на мобилността на вътрешния 
пазар; (заличава се)

Or. it

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 70
Параграф 21

21. счита, че са необходими повече действия в областта на финансовите услуги на 
дребно; приветства намерението на Комисията да предприеме инициативи за 
увеличаване на избора на потребителите, както и на мобилността на вътрешния 
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пазар; приканва Комисията да направи разследвания за евентуално 
господстващо положение на пазара на финансови институции, като например 
банки и застрахователни компании;

Or. en

Изменение, внесено от Zita Pleštinská

Изменение 71
Параграф 21 a (нов)

21a. призовава за по-добро комуникиране между потребителските и 
предприемаческите организации за предвиждане на жалбите на 
потребителите и последващо разрешаване на въпросите по тези жалби по 
извънсъдебен ред;

Or. sk

Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 72
Параграф 22

22. приветства факта, че стратегията е съсредоточена върху подобряване на 
прилагането и обезщетяването; счита, че прилагането на правото и правната 
защита са важни фактори за изграждане на потребителско доверие във 
вътрешния пазар; обявява се за продължаване на работата по въпроса;

Or. de

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 73
Параграф 22

22. приветства факта, че стратегията е съсредоточена върху подобряване на 
прилагането и обезщетяването; счита, че (заличава се) изграждането на 
потребителско доверие е най-важният фактор за изграждане на вътрешния 
пазар за потребителски стоки и услуги; обявява се за продължаване на 
работата по въпроса;
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Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 74
Параграф 23

23. изразява становището, че споровете между потребители и стопански 
субекти трябва първоначално да се уреждат по извънсъдебен път, тъй като 
решенията, постигани със средства за обезщетение, различни от юридически, 
могат да бъдат по-бързи и свързани с по-малко разходи; тази перспектива 
подчертава необходимостта от засилване на Европейските потребителски 
центрове и SOLVIT, и призовава за повече финансови средства за тяхната 
мрежа; припомня, че държавите-членки са свободни да изискват от 
страната, възнамеряваща да предприеме съдебно действие, да извърши 
предварителна консултация, за да даде на ответника възможност да 
прекрати предполагаемото нарушение;

Or. en

Изменение, внесено от Béatrice Patrie

Изменение 75
Параграф 23

23. изразява становището, че е за предпочитане споровете (заличава се)
първоначално да се уреждат по извънсъдебен път, тъй като решенията, 
постигани със средства за обезщетение, различни от юридически, могат да бъдат 
по-бързи и свързани с по-малко разходи; тази перспектива подчертава 
необходимостта от засилване на Европейските потребителски центрове и 
взаимодействията със SOLVIT, и призовава за повече финансови средства за 
Европейските потребителски центрове;

Or. fr

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 76
Параграф 23

23. изразява становището, че споровете трябва първоначално да се уреждат по 
извънсъдебен път, тъй като решенията, постигани със средства за обезщетение, 
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различни от юридически, могат да бъдат по-бързи и свързани с по-малко 
разходи; тази перспектива подчертава необходимостта от засилване на 
Европейските потребителски центрове и SOLVIT, и призовава за повече 
финансови средства за тяхната мрежа; призовава Комисията да предложи 
задължително законодателство относно арбитража;

Or. fr

Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 77
Параграф 24

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 78
Параграф 24

заличава се

Or. nl

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 79
Параграф 24

24. отбелязва, че известен брой държави-членки имат потребителски 
омбудсмани в няколко сектора и те помагат на потребителите при 
контактите със стопански субекти; счита, че Комисията може да 
разгледа този подход за всяка отделна държава;

Or. en
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Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 80
Параграф 25

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 81
Параграф 25

25. отбелязва, че в някои, но не във всички, държави-членки вече съществуват 
елементи на конкретна система за колективни обезщетения на 
потребителите, като например колективни действия, групови действия, 
представителни действия, примерни експерименти и процедури по 
отнемане на неправомерно придобити облаги; посочва, че в резултат на
това потребителите е възможно в това отношение да се сблъскат с различни 
правни разпоредби в презгранични случаи; припомня в тази връзка член 3б 
от Договора, който възлага на ЕС да не надвишава необходимото за 
постигане на целите на Договора; счита, че съгласно същия член 
специфичните елементи от националните правни системи трябва да се 
отчитат в най-голяма степен, като се оставя на държавите-членки 
свободата на избор между различни възможности, имащи равностоен 
ефект;

Or. en

Изменение, внесено от Andreas Schwab

Изменение 82
Параграф 25

25. отбелязва, че в някои (заличаване) държави-членки  съществуват различни 
методи за прилагане на разпоредбите за защита на потребителите, като 
например сходни искове, респ. искове от страна на сдружения за защита на 
потребителите; отнася се скептично към форми на колективно налагане 
на правото и предлага преди предприемането на европейска инициатива да 
се провери, какъв е опитът на държавите-членки с техните средства в 
тази област;
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Or. de

Изменение, внесено от Kurt Lechner

Изменение 83
Параграф 25

25. отбелязва, че в някои, но не във всички, държави-членки съществуват отделни 
инструменти за колективна правна защита и че тяхното въздействие 
върху икономиката и потребителите може да бъде наблюдавано и 
сравнено;

Or. de

Изменение, внесено от Биляна Илиева Раева

Изменение 84
Параграф 25

25. отбелязва, че в някои, но не във всички, държави-членки вече съществува 
система за колективни обезщетения; отбелязва, че в това отношение 
потребителите не са равно третирани навсякъде в ЕС; изтъква, че дванадесет 
държави-членки вече имат действащи национални механизми, които 
позволяват на потребителите да представят колективно искания на 
тяхна територия;

Or. en

Изменение, внесено от Jacques Toubon

Изменение 85
Параграф 25

25. отбелязва, че в някои, но не във всички, държави-членки вече съществува 
система за колективни обезщетения; призовава следователно Комисията да 
изготви проучване относно това, доколко е осъществим европейски 
колективен иск, преди да предвиди мерки на европейско равнище; отбелязва, 
че в това отношение потребителите не са равно третирани навсякъде в ЕС;

Or. fr
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 86
Параграф 25 a (нов)

25a. припомня, че Директива 98/27/ЕО относно исковете за преустановяване на 
нарушения с цел защита на интересите на потребителите1 цели 
защитата на колективните интереси на потребителите; подчертава, че 
същата директива, наред с другото, дава на потребителските организации 
правото да започват процедури за преустановяване на нарушения; изисква 
от Комисията да представи на Парламента и на Съвета доклад, посочващ 
разбивка по държави-членки на броя на започнатите от влизането в сила 
на същата директива подобни процедури от страна на потребителски 
сдружения или други квалифицирани субекти, който да включва и преглед на 
тези случаи във връзка с прилагането на законодателството за защита на 
потребителите, и оценка доколко и защо тази директива е или не е довела 
до очакваните подобрения за защитата на колективните интереси на 
потребителите;

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 87
Параграф 25 б (нов)

25б. счита, че преди да се започва какъвто и да било размисъл за 
законодателство на европейско равнище, следва да се предприеме обстойно 
разглеждане на съществуващите проблеми, ако има такива, и очакваните 
ползи за потребителите; в тази връзка счита, че масовите съдебни 
производства и презграничните проблеми, например, трябва да бъдат обект 
на специфичен подход;

Or. en

                                               
1 OВ L 166/51 от 11 юни 1998 г.
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 88
Параграф 25 в (нов)

25в. счита, че в някои държави-членки са налице конституционни ограничения, 
които трябва да се отчитат, когато става въпрос за определяне на 
европейски модел за обезщетение на потребители; счита още, че член 6 от 
Европейската харта за правата на човека следва да бъде спазван изцяло;
приканва Комисията да представи на Парламента и Съвета доклад в тази 
връзка относно начина за постигане на необходимото равновесие между 
правата на потребителя, на потребителските организации и на 
стопанските субекти;

Or. en

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 89
Параграф 25 г (нов)

25г. изтъква важната роля на държавните органи за гарантиране на 
спазването на лоялните търговски практики и за борбата с нелоялните 
търговски практики; подчертава, че парични санкции могат да се налагат 
само от държавни органи и че всяка парична санкция попада в бюджета на 
държавата-членка; счита, че обезщетяването на потребителите не може 
да се разглежда като средство за ограничаване на ролята на държавните 
органи за гарантираното спазване на законодателството за защита на 
потребителите;

Or. en

Изменение, внесено от Andreas Schwab

Изменение 90
Параграф 25 д (нов)

25д. освен това поставя под въпрос законодателната компетентност на ЕС в 
областта на процесуалното право;

Or. de
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Изменение, внесено от Othmar Karas

Изменение 91
Параграф 26

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Kurt Lechner

Изменение 92
Параграф 26

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Jacques Toubon

Изменение 93
Параграф 26

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Alexander Lambsdorff

Изменение 94
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи задълбочено изследване на 
обезщетяването на потребителите, като фактор в това бъде 
потребителски омбудсман или друг съответен орган; подчертава, че 
европейската система трябва да бъде различна от съответната система 
на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с действителните 
щети;

Or. en
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Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 95
Параграф 26

26. подчертава, че Комисията неотдавна възложи извършването на научно 
изследване, в което се проучва защитата на потребители в държавите-
членки, в които съществува система за колективни искове, и в което също 
така трябва да се проучи, в каква степен различията в законодателството 
на държавите-членки по отношение на групови искове представляват 
пречка за вътрешния пазар; застъпва мнението, че е уместно да се изчакат 
резултатите на това изследване, преди да се вземе решение относно 
принципа за въвеждане на европейска система за колективни искове и 
относно начина й на действие;

Or. nl

Изменение, внесено от Andreas Schwab

Изменение 96
Параграф 26

26. приканва Комисията да провери, дали въз основа на опита в държавите-
членки би имало смисъл от система за колективни обезщетения (заличаване);
подчертава, че една евентуална европейска система трябва да бъде различна 
от съответната система на САЩ (заличаване), че исковете трябва винаги да са 
обвързани с действителните щети; че обезщетението за щета трябва винаги 
да бъде изплатено на ощетените лица и правната сила на решенията, 
взети в съответните съдебни процеси да се разпростира само върху 
участниците в съдебния процес; подчертава, че евентуалните колективни
обезщетения не целят да предоставят на потребителите нови права, а просто 
нови средства за прилагането на съществуващите права; счита, че системата 
следва да е широкообхватна, леснодостъпна и да се основава на подходящо 
равновесие между информация и поверителност, като обаче трябва да се 
гарантира да не се стига до двойно обременяване на предприятия, в случаи, 
когато нарушенията на правото могат да бъдат санкционирани с мерки от 
страна на официалните органи;

Or. de
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Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 97
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи задълбочено изследване на обезщетяването 
на потребителите, в което да бъде фактор потребителският омбудсман или 
друг съответен орган на държава-членка; подчертава, че всяко европейско 
обезщетяване на потребители трябва да бъде различно от съответната 
система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с действителните 
щети, което означава, че трябва да е налице компенсиране за индивидуални 
щети, понесени от потребителя; подчертава, че колективните обезщетения 
не целят да предоставят на потребителите нови права, а просто нови средства за 
прилагането на съществуващите права; подчертава, че трябва да се 
гарантира, че при никакви обстоятелства не е възможно трети страни да 
се облагодетелстват пряко или непряко от обезщетение на потребител, 
извън рамките на общоприетите такси за съдебен процес;

Or. en

Изменение, внесено от Bert Doorn

Изменение 98
Параграф 26

26. приветства ангажимента на Комисията да изготви подробно проучване на 
колективните обезщетения, което да се съсредоточи върху опита на 
държавите-членки; иска от Комисията да оцени, като част от това 
проучване, дали е необходимо по-нататъшно действие на равнище ЕС, като 
се има предвид, че европейската система трябва да бъде различна от 
съответната система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с 
действителните щети; подчертава, че разумна и обоснована дискусия относно 
колективните обезщетения може да се предприеме само след такива 
действия по събиране на информация; подчертава, че колективните 
обезщетения не целят да предоставят на потребителите нови права, а просто 
нови средства за прилагането на съществуващите права; (заличава се)

Or. en
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Изменение, внесено от Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Изменение 99
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, основаваща се на резултатите от проведените от нея 
проучвания и изследвания по този въпрос;

Or. en

Изменение, внесено от Lasse Lehtinen

Изменение 100
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, която да отчита различните правни системи в държавите-
членки и в която да бъде фактор потребителският омбудсман или друг 
съответен орган; подчертава, че европейската система трябва да бъде различна 
от съответната система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с 
действителните щети; подчертава, че колективните обезщетения не целят да 
предоставят на потребителите нови права, а просто нови средства за 
прилагането на съществуващите права; счита, че системата следва да е 
широкообхватна, леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие 
между информация и поверителност;

Or. en

Изменение, внесено от Béatrice Patrie

Изменение 101
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, в която да бъде фактор обществен орган на властта, отговорен 
за защитата на потребителите (подобен на омбудсман), или друг съответен 
орган; подчертава, че европейската система трябва да бъде различна от 
съответната система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с 
действителните щети; подчертава, че колективните обезщетения не целят да 
предоставят на потребителите нови права, а просто нови средства за 
прилагането на съществуващите права; счита, че системата следва да е 
широкообхватна, леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие 
между информация и поверителност;
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Or. fr

Изменение, внесено от Ieke van den Burg

Изменение 102
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, в която да бъде фактор потребителският омбудсман, организации 
за защита на потребителите или друг съответен орган или организации;
подчертава, че европейската система трябва да бъде различна от съответната 
система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с действителните 
щети; подчертава, че колективните обезщетения не целят да предоставят на 
потребителите нови права, а просто нови средства за прилагането на 
съществуващите права; счита, че системата следва да е широкообхватна, 
леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие между информация и 
поверителност;

Or. en

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 103
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи законодателно предложение за система за 
колективни обезщетения, адаптирана към европейските условия, в която да 
бъде фактор потребителският омбудсман или друг съответен орган; подчертава, 
че европейската система трябва да бъде различна от съответната система на 
САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с действителните щети;
подчертава, че колективните обезщетения не целят да предоставят на 
потребителите нови права, а просто нови средства за прилагането на 
съществуващите права; счита, че системата следва да е широкообхватна, 
леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие между информация и 
поверителност;

Or. fr
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Изменение, внесено от Stefano Zappalà, Guido Podestà

Изменение 104
Параграф 26

26. приканва Комисията да представи инициативи за система за колективни 
обезщетения, в която да бъде фактор потребителският омбудсман или друг 
съответен орган; подчертава, че европейската система трябва да бъде различна 
от съответната система на САЩ и че исковете трябва винаги да са обвързани с 
действителните щети; (заличава се)

Or. it

Изменение, внесено от Colm Burke, Malcolm Harbour

Изменение 105
Параграф 26 a (нов)

26a. изразява становището, че всяка система за обезщетяване на потребители 
следва да е  леснодостъпна и да се основава на подходящо равновесие между 
информация и поверителност; припомня, че процесуалното право и особено 
въпросите, свързани с доказателства и разкриване на информация, попадат 
в правомощията на държавите-членки;

Or. en

Изменение, внесено от Bert Doorn

Изменение 106
Параграф 26 б (нов)

26б. подчертава, че всяка евентуална инициатива в насока система за 
колективни обезщетения изисква съразмерен подход и гарантира, че са 
отчетени внимателно различните интереси на всички участници на 
пазара; 

Or. en
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Изменение, внесено от Kurt Lechner

Изменение 107
Параграф 26 в (нов)

26c. обръща внимание на широките дебати относно така наречените 
колективни искове и счита, че по този въпрос са необходими обширни 
проучвания и научни изследвания, че съществуват съмнения относно 
законодателната компетентност на ЕС и че процеси като тези в САЩ 
трябва да бъдат отхвърляни;

Or. de

Изменение, внесено от Béatrice Patrie

Изменение 108
Параграф 26 г (нов)

26d. счита, че механизмът, който бъде разработен, трябва да се основава на 
някои от съдебните системи за колективни обезщетения, които 
съществуват в държавите-членки и които са показали своята 
ефективност; счита, че механизмът трябва да позволява автоматичното 
включване в процедурата на всяка група от потребители, които са 
претърпели подобни вреди;

Or. fr
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