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Изменение 1
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да гарантира, че 
банките ще възстановят държавната 
помощ веднага щом финансовият сектор 
се възстанови, като осигури условия на 
лоялна конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар;

2. призовава Комисията да гарантира, че 
банките ще възстановят държавната 
помощ веднага щом финансовият сектор 
се възстанови, като осигури условия на 
лоялна конкуренция и еднакви условия 
за излизане от пазара в рамките на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 2
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да гарантира, че 
банките ще възстановят държавната 
помощ веднага щом финансовият сектор 
се възстанови, като осигури условия на 
лоялна конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар;

2. призовава Комисията да гарантира, че 
банките ще възстановят държавната 
помощ веднага щом финансовият сектор 
се възстанови, като осигури условия на 
лоялна конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар; подчертава, че в 
дългосрочна перспектива е 
необходимо пълно прекратяване на 
подновяването на временните 
разпоредби за отпускане на държавни 
помощи, особено в сектора на 
автомобилостроенето;

Or. de

Изменение 3
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да извърши 
оценка на въздействието на 
бихейвиористичните мерки върху 
условията на конкуренция и на 
последствията от тези мерки за 
клиентите и потребителите;

Or. en

Изменение 4
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подчертава необходимостта да 
бъдат отчетени всички преки и 
непреки форми на мерките за 
подпомагане, които потенциално 
могат да имат изкривяващ условията 
на конкуренция ефект, но към 
момента не се считат за държавна 
помощ;

Or. en

Изменение 5
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията,а в годишния 
си доклад относно политиката за 
защита на конкуренцията, да открои 
по-отчетливо предимствата, които 
конкуренцията създава за 
потребителите
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Or. de

Изменение 6
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително чрез 
създаването на европейска форма на 
колективно обезщетение за отделни 
лица, пострадали в резултат на 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията;

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително да се 
извърши изследване за това как 
създаването на европейска форма на 
колективно обезщетение за отделни 
лица, пострадали в резултат на 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията би могло да се впише в 
съществуващите национални правни 
системи ;

Or. de

Изменение 7
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително чрез 
създаването на европейска форма на 
колективно обезщетение за отделни 
лица, пострадали в резултат на 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията;

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително чрез 
създаването, в съответствие с 
критериите, посочени в резолюцията 
на Европейския парламент от 26 
март 2009 г. –  които по-конкретно 
определят, че обезщетение следва да 
се изплаща само за реално причинена 
вреда и че обезщетението се изплаща 
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на идентифицираната група лица или 
на лицето, посочено от нея, – на 
европейска форма на колективно 
обезщетение за отделни лица, 
пострадали в резултат на нарушения на 
правото в областта на конкуренцията;

Or. de

Изменение 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително чрез 
създаването на европейска форма на 
колективно обезщетение за отделни 
лица, пострадали в резултат на 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията;

3. подчертава, че е необходимо да се 
установи взаимодействие между 
политиките в областта на 
конкуренцията и защитата на 
потребителите, включително чрез 
създаването на европейска форма на 
колективно обезщетение, основаваща се 
на принципа „на  възможността за 
участие“, за отделни лица, пострадали 
в резултат на нарушения на правото в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 9
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. приветства вертикалния 
Регламент за групово освобождаване, 
тъй като той създава равновесие 
между производителите и 
търговската мрежа; изтъква обаче, 
че неспазването на времетраенето на 
разпоредбите, засягащи условията на 
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конкуренция, в действителност 
въобще не е неразпространено и 
призовава Комисията внимателно да 
наблюдава подобни практики на 
злоупотреба;

Or. de

Изменение 10
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. счита, че на фона на 
извършваната в момента проверка на  
пазара на търговия, Комисията 
следва да отправя критични 
запитвания относно действията на 
обединенията на международните 
търговците на едро, тъй като 
очевидно, постигнатите от тях, въз 
основа на покупателна им мощ, 
ценови предимства,  не  достигат до 
потребителя под форма на по-ниски 
цени на дребно;

Or. de

Изменение 11
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3 в (нов) 

Проектостановище Изменение

3в. отново призовава Комисията да 
преразгледа основата за изчисляване 
на глоби и, ако е целесъобразно, да 
включи новите принципи за налагане 
на глоби в Регламент (ЕО) № 1/2003;

Or. de
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Изменение 12
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
по-близко сътрудничество между 
Комисията и националните органи за 
защита на конкуренцията с оглед 
създаването на съвместен подход за 
защита на  конкуренцията на пазара 
на хранителни стоки, който подход  
се базира на непрекъснатия обмен на 
информация, на ранното 
идентифициране на проблеми и на 
ефективното разпределение на 
отговорностите между членовете на 
Европейската мрежа по 
конкуренцията, тъй като пазарите 
на хранителни стоки са по-скоро 
национално ограничени и се 
характеризират с различни правни, 
икономически и културни 
особености;

Or. el

Изменение 13
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че това засилено 
сътрудничество следва да има за цел 
създаването на последователен 
подход що се отнася до защитата, 
контрола и налагането на условията 
на конкуренция, за да се гарантират 
лоялната конкуренция на пазарите на 
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хранителни стоки и оптималното 
функциониране на веригата за 
продоволствено снабдяване в интерес 
на потребителите;

Or. el

Изменение 14
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. припомня, че е необходим вътрешен 
енергиен пазар, който да даде 
възможност на потребителите да 
закупуват енергия на достъпни цени; 
призовава Комисията да гарантира, че 
сливанията не накърняват предимствата 
от либерализацията на пазара за 
потребителите; посочва, че е 
необходимо спешно да се преодолее 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от регулация на енергийните 
тарифи;

4. припомня, че е необходим вътрешен 
енергиен пазар, който да даде 
възможност на потребителите да 
закупуват енергия на достъпни цени и 
подчертава необходимостта от 
решителни действия за цялостно 
прилагане на пакетите за вътрешния 
енергиен пазар; призовава Комисията 
да гарантира, че сливанията не 
накърняват предимствата от 
либерализацията на пазара за 
потребителите; посочва, че е 
необходимо спешно да се преодолее 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от регулация на енергийните 
тарифи;

Or. de

Изменение 15
Lara Comi

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. призовава Европейската комисия 
да се стреми към завършване на 
изграждането на вътрешния пазар за 
железопътен превоз посредством 
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либерализиране на вътрешните 
пазари за превоз на хора; освен това, 
за преходния период,  призовава 
Комисията да предложи приемането
на клауза за реципрочност за тези 
държави членки, които са приели 
решение преждевременно да отворят 
своите пазари;

Or. it

Изменение 16
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление във връзка с 
липсата на напредък по отношение на 
подобряването на конкуренцията във 
фармацевтичния сектор; призовава 
Комисията да предприеме действия за 
борба срещу патентните клъстери, които 
забавят навлизането на пазара на 
генерични лекарствени продукти и 
ограничават достъпа на пациентите до 
лекарствени продукти на достъпна цена; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме наказателни мерки в случай 
на подвеждащи информационни 
кампании срещу генерични лекарствени 
продукти;

5. изразява съжаление във връзка с 
липсата на напредък по отношение на 
подобряването на конкуренцията във 
фармацевтичния сектор и призовава 
Комисията да ускори изграждането 
на вътрешния пазар за лекарствени 
продукти, като на пример на 
Европейска агенция по лекарствата 
бъде  делегирана по-значима роля при 
лекарствените продукти, получили 
разрешение по централизирана 
процедура; призовава Комисията да 
предприеме действия за борба срещу 
патентните клъстери, които забавят 
навлизането на пазара на генерични 
лекарствени продукти и ограничават 
достъпа на пациентите до лекарствени 
продукти на достъпна цена; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
наказателни мерки в случай на 
подвеждащи информационни кампании 
срещу генерични лекарствени продукти;

Or. de
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Изменение 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление във връзка с 
липсата на напредък по отношение на 
подобряването на конкуренцията във 
фармацевтичния сектор; призовава 
Комисията да предприеме действия за 
борба срещу патентните клъстери, които 
забавят навлизането на пазара на 
генерични лекарствени продукти и 
ограничават достъпа на пациентите до 
лекарствени продукти на достъпна цена; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме наказателни мерки в случай 
на подвеждащи информационни 
кампании срещу генерични лекарствени 
продукти;

5. изразява съжаление във връзка с 
липсата на напредък по отношение на 
подобряването на конкуренцията във 
фармацевтичния сектор; призовава 
Комисията да предприеме действия за 
борба срещу възможни злоупотреби 
чрез систематичните практики на 
патентните клъстери, които забавят 
навлизането на пазара на генерични 
лекарствени продукти и ограничават 
достъпа на пациентите до лекарствени 
продукти на достъпна цена; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
наказателни мерки в случай на 
подвеждащи информационни кампании 
срещу генерични лекарствени продукти;

Or. en

Изменение 18
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. застъпва становището, че 
конкуренцията в сектора на 
здравеопазването би могла да подобри 
качеството на здравните услуги, 
което е в интерес на европейските 
пациенти; призовава Комисията да 
наблюдава сектора на 
здравеопазването и особено 
конкуренцията между държавните и 
частните болници;  отправя искане 
към Комисията отблизо да разглежда 
случаите, когато частни болници, в 
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държави , в които секторът на 
здравеопазването е либерализиран, 
внасят оплакване срещу 
предоставянето на кръстосано 
субсидиране на държавни болници;

Or. en

Изменение 19
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. предлага да се създаде европейски 
патент и общоевропейски механизъм за 
уреждане на спорове във връзка с 
патенти, с цел преодоляване на 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от действащите разпоредби 
относно патентите;

6. твърдо подкрепя създаването на
европейски патент и общоевропейски 
механизъм за уреждане на спорове във 
връзка с патенти, с цел преодоляване на 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от действащите разпоредби 
относно патентите;

Or. de

Изменение 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. предлага да се създаде европейски
патент и общоевропейски механизъм за 
уреждане на спорове във връзка с 
патенти, с цел преодоляване на 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от действащите разпоредби 
относно патентите;

6. предлага да се създаде европейски 
патент и общоевропейски механизъм за 
уреждане на спорове във връзка с 
патенти, с цел преодоляване на 
нарушаването на конкуренцията, 
породено от действащите разпоредби 
относно патентите;

Or. en
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Изменение 21
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. счита, че нарушенията на закона 
за конкуренцията на пазара на 
разплащателни карти има 
отрицателно въздействие върху 
потребителите; изразява подкрепа за 
усилията на Комисията в 
предприемането на действия срещу 
налагането на необичайно високи 
трансгранични многостранни 
обменни такси, в резултат на които 
се повишава цената на продуктите за 
потребителите;

Or. en


