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Изменение 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че засегнатите от 
правонарушение потребители, които 
искат да водят съдебно дело за 
обезщетение, са изправени пред
значителни бариери по отношение на 
ефективността и достъпността в 
резултат на високите разходи, 
свързани с процеса, сложните и дълги 
процедури и липсата на информация 
относно наличните механизми за 
правна защита,

A. като има предвид, че засегнатите от 
правонарушение потребители имат 
многобройни възможности за 
извънсъдебно уреждане на спора за 
получаване на обезщетение и че 
съдебният път е свързан със
значителни бариери по отношение на 
ефективността и достъпността на
процеса, сложни и дълги процедури и 
липса на информация,

Or. de

Изменение 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че засегнатите от 
правонарушение потребители, които 
искат да водят съдебно дело за 
обезщетение, са изправени пред 
значителни бариери по отношение на 
ефективността и достъпността в 
резултат на високите разходи, свързани 
с процеса, сложните и дълги процедури 
и липсата на информация относно 
наличните механизми за правна защита,

A. като има предвид, че засегнатите от 
правонарушение потребители, които 
искат индивидуално да водят съдебно 
дело за обезщетение, често са 
изправени пред значителни бариери по 
отношение на ефективността и 
достъпността в резултат на понякога 
високите разходи, свързани с процеса, 
потенциалната психологична цена,
сложните и дълги процедури и липсата 
на информация относно наличните 
механизми за правна защита ,

Or. en



PE469.826v01-00 4/67 AM\873429BG.doc

BG

Изменение 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси често не са ефективно 
средство за прекратяване на незаконни 
практики или за получаване на 
обезщетение, тъй като потребителите
се въздържат да започнат частни дела, 
по-специално ако индивидуалната 
загуба е малка в сравнение с разходите,

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси в някои случаи не са 
ефективно средство за прекратяване на 
незаконни практики или за получаване 
на обезщетение, тъй като някои 
потребители се въздържат да започнат 
частни дела, по-специално ако 
индивидуалната загуба е малка в 
сравнение с възможните разходи,

Or. de

Изменение 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси често не са ефективно 
средство за прекратяване на незаконни 
практики или за получаване на 
обезщетение, тъй като потребителите се 
въздържат да започнат частни дела, по-
специално ако индивидуалната загуба е 
малка в сравнение с разходите,

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси може да не 
представляват ефективно средство за 
прекратяване на незаконни практики 
или за получаване на обезщетение, тъй 
като потребителите се въздържат да 
започнат частни дела, по-специално ако 
индивидуалната загуба е малка в 
сравнение с разходите,

Or. en

Изменение 5
Hans-Peter Mayer
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Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси често не са ефективно 
средство за прекратяване на незаконни 
практики или за получаване на 
обезщетение, тъй като потребителите се 
въздържат да започнат частни дела, по-
специално ако индивидуалната загуба е 
малка в сравнение с разходите,

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси понякога не са 
ефективно средство за прекратяване на 
незаконни практики или за получаване 
на обезщетение, тъй като потребителите 
се въздържат да започнат частни дела, 
по-специално ако индивидуалната 
загуба е малка в сравнение с разходите,

Or. de

Изменение 6
Marielle Gallo

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси често не са ефективно 
средство за прекратяване на незаконни 
практики или за получаване на 
обезщетение, тъй като потребителите се 
въздържат да започнат частни дела, по-
специално ако индивидуалната загуба е 
малка в сравнение с разходите,

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси може да не 
представляват ефективно средство за 
прекратяване на незаконни практики 
или за получаване на обезщетение, тъй 
като потребителите се въздържат да 
започнат частни дела, по-специално ако 
индивидуалната загуба е малка в 
сравнение с разходите; въпреки това 
припомня, че целта на Регламент № 
861/2007 за създаване на европейска 
процедура за искове с малък 
материален интерес е подобряване на 
достъпа до правосъдие, опростяване 
на трансграничните съдебни спорове 
по искове с малък материален 
интерес и намаляване на разходите,

Or. en
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Изменение 7
Robert Rochefort

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че отделните 
съдебни процеси често не са ефективно 
средство за прекратяване на незаконни 
практики или за получаване на 
обезщетение, тъй като 
потребителите се въздържат да 
започнат частни дела, по-специално 
ако индивидуалната загуба е малка в 
сравнение с разходите,

Б. като има предвид, че когато голяма 
група граждани и предприятия са 
потърпевши на едно и също 
закононарушение, отделните искове не 
са ефективно средство за прекратяване 
на незаконни практики, предмет на 
съдебни процеси, или за получаване на 
обезщетение за вредите, нанесени от 
тези практики, по-специално ако 
индивидуалната загуба е малка в 
сравнение с разходите,

Or. fr

Изменение 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Бa. като има предвид, че според 
проучването Специален 
Евробарометър относно достъпа до 
правосъдие в ЕС-15 от октомври 
2004 г. един от всеки петима 
потребители и един от всеки двама 
потребители няма да започне съдебно 
дело по спорове с материален интерес 
съответно под 1 000 и 200 евро,

Or. en

Изменение 9
Jürgen Creutzmann
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Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 79 % от 
европейските потребители посочват, 
че биха имали по-голямо желание да 
защитават правата си в съда, ако могат
да се присъединят към колективно 
действие,

В. като има предвид, че 
потребителите в отделните 
държави-членки биха имали различна 
готовност да защитават правата си в 
съда, ако могат да се присъединят към 
колективно действие,

Or. de

Изменение 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 79 % от 
европейските потребители посочват, че 
биха имали по-голямо желание да 
защитават правата си в съда, ако могат 
да се присъединят към колективно 
действие,

В. като има предвид, че според Флаш 
Евробарометър относно нагласите на 
потребителите спрямо 
трансграничната търговия и 
защитата на потребителите от 
март 2011 г. 79 % от европейските 
потребители посочват, че биха имали 
по-голямо желание да защитават 
правата си в съда, ако могат да се 
присъединят към колективно действие,

Or. en

Изменение 11
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 79 % от В. като има предвид, че мнозинството
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европейските потребители посочват, 
че биха имали по-голямо желание да 
защитават правата си в съда, ако 
могат да се присъединят към 
колективно действие,

от потребителските спорове се 
разрешават чрез извънсъдебни 
процедури и по-специално чрез 
различни механизми на алтернативно 
разрешаване на спорове (АРС),

Or. en

Изменение 12
Rolandas Paksas

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 79 % от 
европейските потребители посочват, че 
биха имали по-голямо желание да 
защитават правата си в съда, ако могат 
да се присъединят към колективно 
действие,

В. като има предвид, че 79 % от 
европейските потребители посочват, че 
биха имали по-голямо желание да 
защитават правата си в съда, ако могат 
да се присъединят към колективно 
действие, тъй като възможността за 
обединяване на защитата позволява 
да се намалят разходите и да се 
постигне по-голяма ефективност,

Or. lt

Изменение 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че 
правоприлагането от публичните органи 
посредством преустановяване на 
нарушенията и налагане на глоби само 
по себе си не предоставя възможност 
на потребителите да бъдат 
обезщетени за претърпените вреди,

Г. като има предвид, че 
правоприлагането от публичните органи 
посредством преустановяване на 
нарушенията и налагане на глоби е най-
добрият път за санкциониране на 
нарушения, тъй като от 
обезщетението печели обществото 
като цяло,
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Or. de

Изменение 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че цялостното 
действие на сегашните инструменти за 
правна защита на потребителите и за 
правоприлагане, разработени на 
равнище ЕС, се счита за 
незадоволително,

Д. като има предвид, че цялостното 
действие на сегашните инструменти за 
правна защита на потребителите и за 
правоприлагане, разработени на 
равнище ЕС, може да се счита за 
задоволително и следователно не са
необходими други стъпки,

Or. de

Изменение 15
Wim van de Camp

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че цялостното 
действие на сегашните инструменти за 
правна защита на потребителите и за 
правоприлагане, разработени на 
равнище ЕС, се счита за 
незадоволително,

Д. като има предвид, че в някои 
държави-членки действието на 
сегашните инструменти за правна
защита на потребителите и за 
правоприлагане, както и 
координацията на националните 
системи за колективна защита от 
страна на ЕС, може да са
незадоволителни,

Or. en

Изменение 16
Eija-Riitta Korhola
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Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че цялостното 
действие на сегашните инструменти за 
правна защита на потребителите и за 
правоприлагане, разработени на 
равнище ЕС, се счита за
незадоволително,

Д. като има предвид, че в някои 
държави-членки действието на 
сегашните инструменти за правна 
защита на потребителите и за 
правоприлагане може да е
незадоволително,

Or. en

Изменение 17
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че цялостното 
действие на сегашните инструменти за 
правна защита на потребителите и за 
правоприлагане, разработени на 
равнище ЕС, се счита за 
незадоволително,

Д. като има предвид, че сегашните 
инструменти за правна защита на 
потребителите и за правоприлагане, 
разработени на равнище ЕС, не са 
достатъчно познати и затова се 
използват все още много ограничено,

Or. de

Изменение 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Проектостановище
Съображение Дa (ново)

Проектостановище Изменение

Дa. като има предвид, че до момента 
механизми за колективна защита в 
своите правни системи са въвели 
шестнадесет държави-членки, с 
огромни различия по отношение на 
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обхвата, процедурните 
характеристики (правен статут, 
категории лица, претърпели вреди, 
вид процедура (възможност за 
използване/неизползване), 
финансиране или роля на 
механизмите за алтернативно 
разрешаване на спорове паралелно със 
съдебните способи за защита) и 
ефективността, създавайки истинска 
правна смесица на равнището на ЕС,

Or. en

Изменение 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Е

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че натрупването на 
искове в единна процедура за 
колективна правна защита или даването 
на възможност подобен иск да бъде 
внесен от представителна организация 
или орган, действащ в името на 
публичния интерес, биха могли да 
опростят процеса и да намалят 
разходите за страните,

Е. като има предвид, че натрупването на 
искове в единна процедура за 
колективна правна защита или даването 
на възможност подобен иск да бъде 
внесен от представителна организация 
или орган, действащ в името на 
публичния интерес, биха могли 
евентуално да опростят процеса и да 
намалят разходите за отделните ищци, 
но същевременно експоненциално биха 
се увеличили разходите за 
засегнатите ответници,

Or. de

Изменение 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Ж
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Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че интеграцията 
на европейските пазари и последващото 
увеличение на трансграничните 
дейности подчертават 
необходимостта от общовалиден за 
ЕС съгласуван подход за разглеждане на 
множеството случаи за масови вреди, 
в които потребителите са оставени 
с празни ръце, тъй като процедурите 
за колективен иск на 
компенсаторното средство за 
защита, въведено в много държави-
членки, не предоставят 
трансгранични решения,

Ж. като има предвид, че въпреки 
интеграцията на европейските пазари и 
последващото увеличение на 
трансграничните дейности възникват 
само сравнително малко случаи за 
масови вреди, така че няма 
необходимост от общовалиден за ЕС 
подход за разглеждане на подобни 
случаи,

Or. de

Изменение 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Съображение Ж

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че интеграцията 
на европейските пазари и последващото 
увеличение на трансграничните 
дейности подчертават необходимостта 
от общовалиден за ЕС съгласуван 
подход за разглеждане на 
множеството случаи за масови вреди, 
в които потребителите са оставени с 
празни ръце, тъй като процедурите за 
колективен иск на компенсаторното 
средство за защита, въведено в много 
държави-членки, не предоставят 
трансгранични решения,

Ж. като има предвид, че интеграцията 
на европейските пазари и последващото 
увеличение на трансграничните 
дейности подчертават необходимостта 
от общовалиден за ЕС съгласуван 
подход за разглеждане на случаи, в 
които потребителите са оставени с 
празни ръце, тъй като процедурите за 
колективен иск на компенсаторното 
средство за защита, въведено в много 
държави-членки, не предоставят 
трансгранични решения,

Or. en
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Изменение 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Жa (ново)

Проектостановище Изменение

Жа. като има предвид, че системите 
за колективно правоприлагане не 
отговарят на правните традиции на 
повечето държави-членки,

Or. de

Изменение 23
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение Жб (ново)

Проектостановище Изменение

Жб. като има предвид, че е 
целесъобразно индивидуалната правна 
защита да се допълни с евентуална 
система за колективна правна 
защита, но не да бъде заместена от 
нея,

Or. de

Изменение 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Жв (ново)

Проектостановище Изменение

Жв. като има предвид, че опитът в 
някои държави в тази област показва 
ясно, че само опасността от 
въвеждане на механизъм за 
колективна правна защита води до 
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значителни разходи за 
предприятията, без те да са 
извършили доказуемо нарушение,

Or. de

Изменение 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Подзаглавие 1

Проектостановище Изменение

Необходимост от рамка на ЕС заличава се

Or. de

Изменение 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че вследствие на 
слабите страни на настоящата 
рамка на ЕС за правна защита и 
правоприлагане, значителен дял от 
потребителите и МСП, които са 
претърпели вреди, не получават правна 
защита и продължителните незаконни 
практики причиняват съвкупна загуба за 
обществото;

1. подчертава, че значителен дял от 
потребителите и МСП, които са 
претърпели вреди, не получават правна 
защита и че незаконните практики 
причиняват съвкупна загуба за 
обществото;

Or. de

Изменение 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че вследствие на 
слабите страни на настоящата 
рамка на ЕС за правна защита и 
правоприлагане, значителен дял от 
потребителите и МСП, които са 
претърпели вреди, не получават 
правна защита и продължителните 
незаконни практики причиняват 
съвкупна загуба за обществото;

1. подчертава, че съществуващата 
правна рамка на равнище ЕС за
прекратяване на нарушенията и 
насърчаване на сътрудничеството 
между компетентните национални 
органи има няколко недостатъка; 
призовава Комисията допълнително 
да засили и повиши ефективността 
на Директива 98/27/ЕО относно 
исковете за преустановяване на 
нарушения с цел защита на 
интересите на потребителите и 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за 
сътрудничество между 
националните органи, отговорни за 
прилагане на законодателството за 
защита на потребителите, с цел 
гарантиране на подходящо публично 
прилагане на правата на 
потребителите в ЕС; въпреки това 
подчертава факта, че нито 
Директива 98/27/ЕО, нито Регламент 
(ЕО) № 2006/2004 позволяват 
потребителите да бъдат 
компенсирани за претърпените вреди;

Or. en

Изменение 28
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че вследствие на слабите 
страни на настоящата рамка на ЕС за 
правна защита и правоприлагане, 
значителен дял от потребителите и 
МСП, които са претърпели вреди, не 

1. подчертава, че вследствие на слабите 
страни на настоящата рамка на някои 
държави-членки за правна защита и 
правоприлагане, потребителите и МСП, 
които са претърпели вреди, не 
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получават правна защита и 
продължителните незаконни практики 
причиняват съвкупна загуба за 
обществото;

получават правна защита и 
продължителните незаконни практики 
могат да причинят съвкупна загуба за 
обществото;

Or. en

Изменение 29
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че вследствие на 
слабите страни на настоящата рамка 
на ЕС за правна защита и 
правоприлагане, значителен дял от 
потребителите и МСП, които са 
претърпели вреди, не получават правна 
защита и продължителните незаконни 
практики причиняват съвкупна загуба за 
обществото;;

1. подчертава, че поради недостатъчно 
познаване на настоящата рамка на ЕС за 
правна защита и правоприлагане, 
значителен дял от потребителите и 
МСП, които са претърпели вреди, не 
предявяват претенциите си и 
продължителните незаконни практики 
причиняват съвкупна загуба за 
обществото;

Or. de

Изменение 30
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. във връзка с това призовава 
Комисията да се погрижи 
потребителите и предприятията да 
бъдат по-добре запознати със 
съществуващите правни 
инструменти като Регламент (ЕО) № 
861/2007 за създаване на европейска 
процедура за искове с малък 
материален интерес, Директива (ЕО) 
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52/2008 относно някои аспекти на 
медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси, както и 
Регламент (ЕО) № 805/2004 за 
въвеждане на европейско 
изпълнително основание при 
безспорни вземания; предлага за тази 
цел националните органи, 
съдилищата, адвокатските колегии и 
търговските камари, 
потребителските централи, 
застрахователите на правни разноски 
и другите компетентни организации 
да се привлекат в една всеобхватна 
информационна кампания; изисква 
финансова подкрепа за съответните 
европейски и национални кампании;

Or. de

Изменение 31
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че настоящото 
положение е не само в ущърб на 
потребителите, които 
представляват по-слабата страна на 
пазарните сделки, но също така чрез 
нелоялната конкуренция налага 
неравни пазарни условия за тези 
предприятия, които спазват 
правилата;

2. подчертава, че в момента няма 
ефективна правна рамка за регулиране 
на обезщетенията за индивидуалните 
ищци, претърпели вреди вследствие 
на нарушаване на правото на 
конкуренция; отбелязва, че органите 
по конкуренция налагат санкции за 
нарушаване на правото за 
конкуренция, но засегнатите лица 
могат да бъдат обезщетени само
индивидуално чрез националните 
съдилища в съответствие с 
националните процесуални правила, 
затова обикновено потребителите, 
засегнати пряко от конкретно 
нарушаване на правото на 
конкуренция, не получават 
компенсация, а глобите се изплащат 
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на държавата, поради което не е 
гарантирана справедливост;

Or. lt

Изменение 32
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че настоящото 
положение е не само в ущърб на 
потребителите, които 
представляват по-слабата страна на 
пазарните сделки, но също така чрез 
нелоялната конкуренция налага 
неравни пазарни условия за тези 
предприятия, които спазват 
правилата;

2. подчертава, че в момента няма 
ефективна правна рамка за регулиране 
на обезщетенията за индивидуалните 
ищци, претърпели вреди вследствие 
на нарушаване на правото на 
конкуренция; отбелязва, че органите 
по конкуренция налагат санкции за 
нарушаване на правото за 
конкуренция, но засегнатите лица 
могат да бъдат обезщетени само
индивидуално чрез националните 
съдилища в съответствие с 
националните процесуални правила, 
затова обикновено потребителите, 
засегнати пряко от конкретно 
нарушаване на правото на 
конкуренция, не получават 
компенсация, а глобите се изплащат 
на държавата, поради което не е 
гарантирана справедливост;

Or. lt

Изменение 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва със загриженост, че 
настоящата липса на обезщетение е
основен пропуск в правната система, 
тъй като дава възможност 
незаконната печалба да бъде запазена 
от търговците;

заличава се

Or. de

Изменение 34
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва със загриженост, че 
настоящата липса на обезщетение е 
основен пропуск в правната система, 
тъй като дава възможност 
незаконната печалба да бъде запазена 
от търговците;

заличава се

Or. de

Изменение 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че като има предвид 
разнообразието на съществуващите 
национални системи, липсата на 
съгласуван подход за правна защита на 
равнище ЕС може да подкопае 
упражняването на правата от 
гражданите и предприятията и да 

4. посочва, че като има предвид 
разнообразието на съществуващите 
национални системи, липсата на правна
сигурност и последователност в 
целия ЕС може да подкопае 
упражняването на правата както от 
гражданите, така и от предприятията и 
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предизвика непостоянно прилагане на 
тези права;

да предизвика непостоянно прилагане 
на тези права;

Or. en

Изменение 36
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че като има предвид
разнообразието на съществуващите 
национални системи, липсата на 
съгласуван подход за правна защита
на равнище ЕС може да подкопае 
упражняването на правата от 
гражданите и предприятията и да 
предизвика непостоянно прилагане на 
тези права;

4. посочва, че разнообразието на 
съществуващите национални системи и 
принципът на субсидиарност не 
трябва да бъдат нарушавани от 
създаването на една стандартна 
система, което би засегнало твърде 
сложните и разнообразни правни 
традиции в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 37
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на 
достъпа до правосъдие в ущърб на 
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите и предприятията са 
третирани различно според мястото 
им на пребиваване;

5. подчертава, че нормативната 
уредба, регламентираща хода на 
съдебните дела, е в 
компетентността на държавите-
членки;

Or. de



AM\873429BG.doc 21/67 PE469.826v01-00

BG

Изменение 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на 
достъпа до правосъдие в ущърб на 
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите и предприятията са 
третирани различно според мястото им 
на пребиваване;

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на 
достъпа до правосъдие в ущърб на 
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите са третирани различно 
според мястото им на пребиваване;

Or. en

Изменение 39
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на
достъпа до правосъдие в ущърб на
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите и предприятията са 
третирани различно според мястото 
им на пребиваване;

5. подчертава, че правните системи и 
правилата относно гражданските 
съдопроизводства са от 
компетентността на държавите-
членки и се различават значително, 
което ще направи непостижимо 
наличието на общо съдопроизводство; 
вместо това следва да се подкрепи 
принципът на взаимно признаване на 
съдебните решения по колективни 
действия;

Or. en

Изменение 40
Rolandas Paksas
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на 
достъпа до правосъдие в ущърб на 
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите и предприятията са 
третирани различно според мястото им 
на пребиваване;

5. подчертава, че това положение води 
до значителна дискриминация на 
достъпа до правосъдие в ущърб на 
вътрешния пазар, тъй като 
потребителите и предприятията, 
особено МСП, са третирани различно 
според мястото им на пребиваване;

Or. lt

Изменение 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че според изследване, 
проведено за ГД „Здравеопазване и 
потребители“ от Civil Consulting през 
2008 г. („Оценка на ефективността и 
ефикасността на механизмите за 
колективна защита в Европейския 
съюз“), нито един от 
съществуващите механизми за 
колективна защита в ЕС не е довел до 
непропорционални икономически 
последици за съответните 
предприятия;

Or. en

Изменение 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. настоява, че липсата на правна 
сигурност и яснота на равнище ЕС 
може да поощри търсенето на най-
благоприятната правна система сред 
ищците и те да избират 
юрисдикцията с най-благоприятно 
и/или не толкова строго 
законодателство, по което да се 
явяват на съд в случая на 
трансгранични спорове;

Or. en

Изменение 43
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че множеството предишни 
консултации са дали възможност за 
установяването на съответните 
пропуски в съществуващата 
регулаторна рамка, като по този 
начин предоставят адекватно 
доказателство за необходимостта от 
действие на ЕС в областта на 
колективната правна защита за 
отстраняване на съществуващите 
недостатъци;

заличава се

Or. en

Изменение 44
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. счита, че множеството предишни 
консултации са дали възможност за 
установяването на съответните
пропуски в съществуващата 
регулаторна рамка, като по този 
начин предоставят адекватно 
доказателство за необходимостта от 
действие на ЕС в областта на 
колективната правна защита за 
отстраняване на съществуващите 
недостатъци;

заличава се

Or. de

Изменение 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че множеството предишни
консултации са дали възможност за 
установяването на съответните 
пропуски в съществуващата 
регулаторна рамка, като по този начин
предоставят адекватно 
доказателство за необходимостта от 
действие на ЕС в областта на 
колективната правна защита за 
отстраняване на съществуващите 
недостатъци;

6. счита, че предишните консултации 
са дали възможност за установяването 
на предимствата и недостатъците в 
съществуващата регулаторна рамка, без 
при това да е станала явна 
необходимостта от действие на ЕС в 
областта на колективната правна 
защита;

Or. de

Изменение 46
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. счита, че множеството предишни
консултации са дали възможност за 
установяването на съответните 
пропуски в съществуващата 
регулаторна рамка, като по този 
начин предоставят адекватно 
доказателство за необходимостта от 
действие на ЕС в областта на 
колективната правна защита за 
отстраняване на съществуващите 
недостатъци;

6. счита, че предишните консултации 
са предоставили адекватно 
доказателство за необходимостта от 
съгласуван общоевропейски подход, 
общи принципи и по-координирано 
действие сред държавите-членки в 
областта на колективната правна защита 
за отстраняване на съществуващите 
недостатъци;

Or. en

Изменение 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че множеството предишни 
консултации са дали възможност за 
установяването на съответните 
пропуски в съществуващата 
регулаторна рамка, като по този 
начин предоставят адекватно 
доказателство за необходимостта от
действие на ЕС в областта на 
колективната правна защита за 
отстраняване на съществуващите
недостатъци;

6. настоява върху добавената 
стойност на действие на ЕС за 
определянето на обща рамка в 
областта на колективната правна защита 
предвид недостатъците и липсата на 
ефективност на съществуващите
правни инструменти на ЕС, 
разнообразието от случаи на 
национално равнище и риска от 
злоупотреби вследствие на 
потенциалното развитие и реформи 
на съществуващите национални 
системи за колективна правна 
защита и/или въвеждането на 
системи за колективна правна 
защита в държавите-членки, където 
такива инструменти все още не 
съществуват;

Or. en
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Изменение 48
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да
представи законодателна 
инициатива за определяне на общи 
принципи за механизъм за колективна 
правна защита, приложим за 
националните и трансгранични дела, 
като надлежно се отчитат правната 
традиция на ЕС и правния ред във всяка 
от 27-те държави-членки;

7. следователно призовава Комисията да 
уважи правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки и да не предприема действия в 
сферата на колективната правна 
защита;

Or. de

Изменение 49
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива
за определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателни
предложения за определяне на 
общоевропейски механизми за 
колективна правна защита в областта 
на защитата на потребителите и 
конкуренцията, приложим за
националните и трансгранични дела, въз 
основа на набор от общи принципи, 
вдъхновени от правната традиция на 
ЕС и правния ред във всяка от 27-те 
държави-членки;

Or. en
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Изменение 50
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива
за определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи предложение за определяне 
на общи принципи и предпазни мерки
за механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки, и се зачитат принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
предвидени в член 5 от Договора за 
Европейския съюз; предлага в 
предложението да бъдат включени 
начини за подобряване на 
координацията и обмена на добри 
практики между държавите-членки;

Or. en

Изменение 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива за
определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи предложение, включително
евентуално законодателна инициатива 
за определяне на общи принципи и 
предпазни мерки за механизъм за 
колективна правна защита, приложим за 
националните и трансгранични дела, 
като надлежно се отчитат правната 
традиция на ЕС и правния ред във всяка 
от 27-те държави-членки, и се зачитат 
принципите на субсидиарност и 
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пропорционалност, предвидени в член 
5 от Договора за Европейския съюз;

Or. en

Изменение 52
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива 
за определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи незаконодателна
инициатива с цел гарантиране на по-
висока степен на съгласуваност 
между националните механизми за 
колективна правна защита, като 
надлежно се отчитат правната традиция 
на ЕС и правния ред във всяка от 27-те 
държави-членки;

Or. en

Изменение 53
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна 
инициатива за определяне на общи 
принципи за механизъм за колективна 
правна защита, приложим за
националните и трансгранични дела, 
като надлежно се отчитат правната 
традиция на ЕС и правния ред във 
всяка от 27-те държави-членки;

7. следователно призовава Комисията да 
зачита правния ред във всяка от 27-
те държави-членки и да не 
предприема допълнителни действия 
за създаването на общоевропейска, 
стандартна процедура за колективна 
правна защита; вместо това призовава 
Комисията да препоръча поредица от 
насоки за водене на колективни дела,
въз основа на АРС, което би могло да е 
полезно и да поощри държавите-
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членки да развият възможностите, 
предоставени от националните
съдилища на страните, които 
желаят да водят колективни дела; 
тяхната гъвкавост също така би 
означавала, че те няма да доведат до 
многобройните трудности, с които 
вероятно би се сблъскал един по-
развит механизъм за колективна 
правна защита;

Or. en

Изменение 54
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива 
за определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи незаконодателна
инициатива с цел осигуряване на по-
висока степен на съгласуваност 
между националните механизми за 
колективна правна защита, като 
надлежно се отчитат правната традиция 
на ЕС и правния ред във всяка от 27-те 
държави-членки;

Or. en

Изменение 55
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива за 
определяне на общи принципи за 

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива за 
определяне на общи принципи за 
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механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правния ред във всяка от 27-те държави-
членки;

механизъм за колективна правна 
защита, приложим за трансграничните
дела, като при това надлежно отчита
правната традиция на ЕС и правния ред 
във всяка от 27-те държави-членки;

Or. de

Изменение 56
Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива за 
определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правният ред във всяка от 27-те 
държави-членки;

7. следователно призовава Комисията да 
представи законодателна инициатива за 
определяне на общи принципи за 
механизъм за колективна правна 
защита, приложим за националните и 
трансгранични дела, като надлежно се 
отчитат правната традиция на ЕС и 
правният ред във всяка от 27-те 
държави-членки; подчертава в тази 
връзка, че опитът на държавите в 
областта на колективната правна 
защита демонстрира грешките, 
които следва да се избягват, и 
добрите практики, които да се 
насърчават, като по този начин 
показва подходящите условия за 
създаване на ефикасен механизъм за 
колективна правна защита на 
европейско равнище;

Or. fr

Изменение 57
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
защита;

8. подчертава, че фактът, че
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна защита 
показва, че този проблем може да 
намери добро решение на национално 
равнище;

Or. de

Изменение 58
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за 
прилагане на значителни реформи по 
отношение на схемите за колективна 
правна защита;

8. подчертава, че хармонизацията на 
равнище ЕС става все по-трудна, тъй 
като въвеждането на реформи в
схемите за колективна правна защита в 
някои държави-членки показва, че 
този проблем може да бъде разрешен 
на национално равнище;

Or. en

Изменение 59
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 
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понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
защита;

понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
защита, а други понастоящем 
предвиждат въвеждането на такива
схеми;

Or. fr

Изменение 60
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
защита;

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за координация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
защита;

Or. en

Изменение 61
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за хармонизация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 

8. подчертава, че също така се 
наблюдава импулс за координация на 
европейско равнище, тъй като 
понастоящем някои държави-членки 
разглеждат възможности за прилагане 
на значителни реформи по отношение 
на схемите за колективна правна 
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защита; защита;

Or. en

Изменение 62
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. счита, че настоящата работа на 
Комисията относно колективната 
правна защита би могла да бъде 
разширена, така че да обхваща и други 
области като нарушения на 
защитата на личните данни, 
финансови услуги, екологични щети, 
нарушения на трудовите права или 
случаи на дискриминация;

Or. en

Изменение 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че ранното уреждане на 
спорове следва да бъде насърчавано, 
където това е възможно, и съдебният 
процес следва да бъдат разглеждан като 
последна възможност;

9. подчертава, че ранното уреждане на 
спорове следва да бъде насърчавано, 
където това е възможно, и съдебният 
процес следва да бъдат разглеждан като 
последна възможност; подчертава, че 
механизмите за алтернативно 
разрешаване на спорове (АРС) могат 
да предоставят на страните по-бързо 
и по-евтино решение и да играят 
допълваща роля що се отнася до 
съдебната правна защита; отбелязва 
обаче, че в съществуващите системи 
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за АРС в ЕС в момента се наблюдават 
значителни – специфични за 
съответния сектор и географски –
различия;

Or. en

Изменение 64
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че ранното уреждане на 
спорове следва да бъде насърчавано, 
където това е възможно, и съдебният 
процес следва да бъдат разглеждан 
като последна възможност;

9. подчертава, че ранното уреждане на 
спорове чрез диалог между 
засегнатите страни следва да бъде 
насърчавано, където това е възможно;
призовава стопанската общност да
признае, че понякога е в неин най-
добър интерес да предприеме 
доброволна инициатива за ефективно 
компенсиране на потребителите с 
цел предотвратяване на започването 
на съдебни процедури;

Or. en

Изменение 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че ранното уреждане на
спорове следва да бъде насърчавано, 
където това е възможно, и съдебният 
процес следва да бъдат разглеждан 
като последна възможност;

9. подчертава, че използването на
механизми за алтернативно 
разрешаване на спорове (АРС) трябва
да бъде силно насърчавано, и че
съдебният процес трябва да бъде
разглеждан като последна възможност;
подчертава, че механизмите за АРС и 



AM\873429BG.doc 35/67 PE469.826v01-00

BG

колективната правна защита се 
допълват, а не се изключват взаимно, 
и че въвеждането на колективна 
правна защита най-вероятно ще 
засили ефективността на схемите за 
АРС с действието си на „заплаха от 
съдебен процес“;

Or. en

Изменение 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. отбелязва, че механизмите за АРС 
често зависят от желанието на 
търговеца да сътрудничи, докато 
повечето органи за АРС не разполагат 
с капацитет да осигурят 
производства за колективни искове; 
подчертава, че както се потвърждава 
в неговата резолюция от 20 май 
2010 г. относно осигуряване на единен 
пазар за потребителите и 
гражданите, наличието на 
ефективна съдебна система за 
колективна правна защита би 
действало като силен стимул за 
страните да постигнат извънсъдебно 
споразумение, което има вероятност
да разреши значителен брой случаи, 
като по този начин се избягва 
съдебният процес;

Or. en

Изменение 67
Hans-Peter Mayer
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Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. подчертава, че наред с 
възможностите за индивидуална 
съдебна защита трябва да има 
възможност и за предявяване на 
претенции с колективен иск; 
отбелязва, че една такава 
възможност е обединяването на 
множество ищци, които въз основа 
на едно и също правонарушение 
активно се обединяват за прокарване 
на единични претенции под формата 
на колективен иск; това може да се 
осъществи посредством възлагане на 
институция, която представлява 
интересите на ищците, на орган, 
действащ в името на публичния 
интерес, посредством адвокати и 
потребителски организации;

Or. de

Изменение 68
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. подчертава, че използването на 
механизми за алтернативно 
разрешаване на спорове трябва да 
бъде силно насърчавано, и че 
съдебният процес трябва да бъде 
разглеждан като последна 
възможност;

Or. en
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Изменение 69
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 9г (нов)

Проектостановище Изменение

9г. признава необходимостта от 
избягване на определени злоупотреби 
или използване с цел измама на 
механизмите за колективна правна 
защита, наблюдавани в страни извън 
Европа, по-специално в САЩ с 
неговата система на колективни 
искове от типа „class actions“; 
подчертава обаче, че тези опасения 
от злоупотреба или прекомерност 
при предявяване на съдебни искове не 
са подкрепени от доказателства от 
тези държави-членки на ЕС, където 
вече съществуват механизми за 
съдебна колективна правна защита;

Or. en

Изменение 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че европейският подход 
за колективна правна защита не следва 
да дава икономически стимул за 
колективни дела, с които се 
злоупотребява с право, и следва да 
предоставя ефективни предпазни 
мерки за избягване на неоснователни 
искове и непропорционални разходи за 
предприятията, по-специално в 
настоящия период на финансова криза;

10. подчертава, че европейският подход 
за колективна правна защита би довел 
до свойствен риск за създаване на 
икономически стимул за колективни 
дела, с които се злоупотребява с право, 
и че това може да доведе до 
необосновани и непропорционални 
разходи за предприятията, по-специално 
в настоящия период на финансова 
криза;

Or. de
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Изменение 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че европейският подход 
за колективна правна защита не следва
да дава икономически стимул за 
колективни дела, с които се 
злоупотребява с право, и следва да 
предоставя ефективни предпазни мерки 
за избягване на неоснователни искове и 
непропорционални разходи за 
предприятията, по-специално в 
настоящия период на финансова криза;

10. подчертава, че европейският подход 
за колективна правна защита не трябва
да дава икономически стимул за 
колективни дела, с които се 
злоупотребява с право, и следва да 
предоставя сериозни и ефективни 
предпазни мерки за избягване на 
неоснователни искове и 
непропорционални разходи за 
предприятията, по-специално в 
настоящия период на финансова криза;

Or. en

Изменение 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че ефективната 
система за колективна правна защита 
следва да бъде в състояние да 
предоставя правно сигурни, 
справедливи и адекватни резултати в 
рамките на разумна времева рамка, като 
се спазват правата на всички 
заинтересовани страни;

11. подчертава, че системата за 
колективна правна защита по правило 
не е в състояние да предоставя правно 
сигурни, справедливи и адекватни 
резултати в рамките на разумна времева 
рамка, като се спазват правата на всички 
заинтересовани страни;

Or. de
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Изменение 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че ефективната система 
за колективна правна защита следва да 
бъде в състояние да предоставя правно 
сигурни, справедливи и адекватни 
резултати в рамките на разумна времева 
рамка, като се спазват правата на всички 
заинтересовани страни;

11. подчертава, че ефективната система 
за колективна правна защита следва да 
бъде в състояние да предоставя правно 
сигурни, справедливи и адекватни 
резултати в рамките на разумна времева 
рамка, като се спазват правата на всички 
заинтересовани страни; счита, че 
подходът на ЕС за колективна правна 
защита следва да включва 
възможността за обжалване на 
решението на съда в рамките на 
определен срок;

Or. en

Изменение 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на европейската 
правна традиция и следва да бъдат 
избягвани;

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на европейската 
правна традиция и трябва във всички 
случаи да бъдат избягвани;

Or. de
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Изменение 75
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на 
европейската правна традиция и 
следва да бъдат избягвани;

12. подчертава, че европейският 
подход в областта на колективната 
правна защита трябва задължително 
да изключи някои практики, които 
благоприятстват културата на 
съдебен спор, податлив на 
отклонения, и са несъвместими с 
европейската правна традиция: 
възможност за обезщетения с т.нар.
„наказателен характер“, тъй като са 
несъразмерни с оглед на понесените 
вреди, обуславянето на адвокатските
хонорари според резултата от 
правната защита, или липсата на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди;

Or. fr

Изменение 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на европейската 

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, 
финансиране от трета страна, липса 
на контрол върху представителните 
организации, явяващи се в съда, 
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правна традиция и следва да бъдат 
избягвани;

принцип на предлагане на иска от 
представителни органи („opt-out“), 
възможност адвокатите да издирват
потенциални лица, претърпели вреди,
и процедура на разкриване за 
представянето на доказателства в 
съда не съответстват на европейската 
правна традиция и трябва да бъдат 
отхвърлени;

Or. en

Изменение 77
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на европейската 
правна традиция и следва да бъдат 
избягвани;

12. подчертава, че характеристиките, 
които насърчават културата на 
постоянно водене на дела, като 
например обезщетения с наказателен 
характер, адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, липса на 
ограничения по отношение на 
продължителността и прекомерните 
вреди не съответстват на европейската 
правна традиция и трябва да бъдат 
избягвани;

Or. en

Изменение 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. подчертава, че за да се осигури 
ефективността на системата и да се 
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избегнат евентуални злоупотреби,
подходът на ЕС по отношение на 
колективната правна защита следва 
да включва единствено 
репрезентативен иск от надлежно 
признати на национално равнище 
организации (публични органи като 
омбудсмана или потребителски 
организации); призовава Комисията 
да определи общ набор от критерии, 
на които потребителските 
организации трябва да отговарят, за 
да могат да се явяват в съда, с цел да 
се избегне търсенето на най-
благоприятната правна система; 
подчертава, че националните 
компетентни органи следва да 
отговарят за извършването на 
проверки за спазването на тези 
критерии от потребителските 
организации;

Or. en

Изменение 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 12б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. подчертава необходимостта от 
изграждане на европейски подход към 
колективната правна защита на 
принципа на обединяване на 
индивидуалните искове в един общ иск 
(„opt-in“), при което претърпелите 
вреди лица са ясно установени и 
вземат участие в процедурата 
единствено ако изрично са изразили 
такова желание, с цел избягване на 
евентуални злоупотреби;

Or. en
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Изменение 80
Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебните
производства в друга държава-членка;

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебните
производства в друга държава-членка; 
подчертава, че представителната 
организация следва също така да бъде 
упълномощена да представлява 
всички потърпевши, независимо дали 
са се идентифицирали в началото на 
съдебното производство;

Or. fr

Изменение 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 

заличава се



PE469.826v01-00 44/67 AM\873429BG.doc

BG

претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също 
би могло да й бъде дадена възможност 
да представлява лицата, претърпели 
вреди, в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;

Or. de

Изменение 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също 
би могло да й бъде дадена възможност
да представлява лицата, претърпели 
вреди, в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;

13. настоява, че в случая на 
трансгранични спорове 
представителната организация 
(публичен орган или упълномощена 
потребителска организация), следва
да бъде в състояние да представлява 
лица, претърпели вреди, от други 
държави-членки, които са се 
присъединили към процедурата за
колективна правна защита, както и 
да представлява лицата, претърпели 
вреди и присъединили се към 
процедура за колективна правна 
защита в друга държава-членка;

Or. en

Изменение 83
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 13
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Проектостановище Изменение

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация, за да бъде 
в състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;
подчертава, че в тази връзка 
единствено организации, специално 
определени за тази цел, напр.
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения, следва да имат 
право да представляват лицата, 
претърпели вреди, в съдебните 
производства;

Or. en

Изменение 84
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;

13. подчертава, че ефективността на 
колективната правна защита с цел 
защита на правата, които са били 
нарушени от същото неправомерно 
действие, и такива претенции, 
основани на идентични фактически и 
правни обстоятелства, изисква 
представителна организация (напр. 
омбудсман, потребителски или 
търговски сдружения), за да бъде в 
състояние да представлява лица, 
претърпели вреди, от други държави-
членки, като има предвид, че на 
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представителната организация също би 
могло да й бъде дадена възможност да 
представлява лицата, претърпели вреди, 
в съдебните и извънсъдебни 
производства в друга държава-членка;

Or. lt

Изменение 85
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. признава, че важен елемент на 
системата за колективна правна 
защита е изборът между процедура 
на обединяване на индивидуалните 
искове в един общ иск („opt-in“) и 
процедура на предлагане на иска от 
представителни органи („opt-out“); 
съзнава, че потребителските 
организации считат системите на 
обединяване на индивидуалните 
искове в един общ иск за 
обременителни и скъпи поради 
свързаната подготвителна работа, 
напр. определяне на потребителите, 
установяване на фактите по всеки 
случай, а също и водене на делото и 
осъществяване на връзка с всеки 
отделен ищец, като тези системи 
могат също така да създадат 
трудности за постигането на 
достатъчно голям брой потребители, 
обединяващи своите искове, поради 
несигурността относно 
ефективността на процедурата или 
липсата на информация;

Or. en
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Изменение 86
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 13б (нов)

Проектостановище Изменение

13б. посочва, че при процедурата на 
обединяване на индивидуалните 
искове в един общ иск („opt-in“) тези 
трудности биха могли да бъдат 
преодолени като съдът позволи на 
потребителите да се присъединят 
към колективно действие след 
издаването на съдебното решение по 
тестово дело и решението влиза в 
сила за всички лица, претърпели 
вреди;

Or. en

Изменение 87
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 13в (нов)

Проектостановище Изменение

13в. подчертава също така, че 
решенията за предлагане на иска от 
представителни органи („opt-out“) 
могат да облекчат много от тези 
трудности, макар и някои 
заинтересовани страни да имат 
отрицателно отношение към тях 
поради опасенията, че така се 
рискува да се насърчат прекомерните 
съдебни дела, които се наблюдават в 
някои неевропейски юрисдикции; 
отбелязва, че в тези държави-членки, 
в които съществуват системи на 
предлагане на иска от 
представителни органи, 
колективните действия са се 



PE469.826v01-00 48/67 AM\873429BG.doc

BG

доказали като по-ефективни и 
позволяват по-високо участие на 
потребителите, без това да води до 
прекомерни съдебни дела; призовава 
Комисията да гарантира, че 
въвеждането на такива механизми 
ще възпре недоброволното участие на 
лица, претърпели вреди, в 
колективното действие и няма да 
засегне индивидуалното право на 
достъп до правосъдие;

Or. en

Изменение 88
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 13г (нов)

Проектостановище Изменение

13г. призовава Комисията да разгледа 
и система, която ще позволи на най-
голям брой лица, претърпели вреди, да 
търсят обезщетение, като 
същевременно се зачитат 
съществуващите национални 
системи („opt-in“/„opt-out“) в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност; подчертава, че следва 
да се избягва ниското участие в 
колективните действия, тъй като 
то води до положение, в което 
повечето от лицата, претърпели 
вреди, не получават обезщетение и се 
позволява на извършилите нарушение 
търговци да задържат част от 
незаконната печалба за сметка на 
потребителите и почтените 
търговци;

Or. en
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Изменение 89
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 13д (нов)

Проектостановище Изменение

13д. счита, че би следвало да се въведе 
система „opt-in“ за колективни
искове, чрез която потребителите се 
регистрират активно в 
представителен орган, за да имат 
право на обезщетение, така че да не 
бъдат представлявани автоматично 
и без тяхно знание;

Or. nl

Изменение 90
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. твърди, че съдът играе ключова роля 
при вземането на решение относно 
допустимостта на иска, 
представителността на ищеца и 
контрола на начините за информиране 
на потребителите;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de

Изменение 91
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. твърди, че съдът играе ключова роля 14. твърди, че съдът играе ключова роля 
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при вземането на решение относно 
допустимостта на иска,
представителността на ищеца и 
контрола на начините за 
информиране на потребителите;

при вземането на решение относно 
допустимостта на иска и 
представителността на ищеца, за да се 
гарантира, че се разглеждат само 
основателните жалби, и да се осигури 
равновесие между 
предотвратяването на 
злоупотребите в исковото 
производство и защитата на правото 
на действителен достъп до 
правосъдие, както за гражданите, 
така и за предприятията в ЕС;

Or. fr

Изменение 92
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. твърди, че съдът играе ключова роля 
при вземането на решение относно 
допустимостта на иска, 
представителността на ищеца и 
контрола на начините за информиране 
на потребителите;

14. твърди, че съдът играе ключова роля 
и разполага с широка свобода на 
действие при вземането на решение 
относно допустимостта на иска, 
представителността на ищеца и 
контрола на начините за информиране 
на потребителите;

Or. lt

Изменение 93
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 14a (нов)

Проектостановище Изменение

14а. подчертава, че потребителите 
участват в колективни действия 
само по тяхно изрично желание и че 
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не може да им се забранява 
индивидуалното предявяване на 
претенции;

Or. de

Изменение 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. счита, че съдията също така трябва 
да определя как следва да бъде 
организирано обезщетението и да 
проверява дали финансовите 
договорености са справедливи; 
подчертава, че механизмите за съдебен 
контрол и изискванията за 
пропорционалност биха защитили
ответника срещу злоупотреба със 
системата;

15. счита, че съдията също така трябва 
да определя как следва да бъде 
организирано обезщетението и да 
проверява дали финансовите 
договорености са справедливи; 
подчертава, че механизмите за съдебен 
контрол и изискванията за 
пропорционалност трябва да 
защитават ответника срещу 
злоупотреба със системата;

Or. de

Изменение 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. счита, че съдията също така трябва 
да определя как следва да бъде 
организирано обезщетението и да 
проверява дали финансовите 
договорености са справедливи; 
подчертава, че механизмите за съдебен 
контрол и изискванията за 
пропорционалност биха защитили 
ответника срещу злоупотреба със 

15. счита, че съдът също така трябва да 
осигури справедливото разпределение 
на обезщетението и да проверява дали 
финансовите договорености са 
справедливи; подчертава, че 
механизмите за съдебен контрол и 
изискванията за пропорционалност биха 
защитили ответника срещу злоупотреба 
със системата;
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системата;

Or. en

Изменение 96
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. счита, че съдията също така трябва 
да определя как следва да бъде 
организирано обезщетението и да 
проверява дали финансовите 
договорености са справедливи; 
подчертава, че механизмите за съдебен 
контрол и изискванията за 
пропорционалност биха защитили 
ответника срещу злоупотреба със 
системата;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de

Изменение 97
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. признава значението на принципа 
на плащане на разноските от
изгубилия делото като средство за 
предотвратяване на възможни 
злоупотреби в един общоевропейски 
механизъм за колективна правна 
защита; подчертава, че 
необходимите предпазни мерки с цел
възпиране на неоснователните искове, 
напр. представителство на ищците 
чрез легитимни организации, 
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действащи в обществен интерес, или 
принципа на пропорционалност що се 
отнася до обезщетенията на лицата, 
претърпели вреди, са гаранции, които 
биха могли да оправдаят подходящо
пригаждане на този принцип чрез 
позволяване на съдията да намалява 
по свое усмотрение съдебните такси, 
плащани от изгубилия делото;

Or. en

Изменение 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 15б (нов)

Проектостановище Изменение

15б. подчертава необходимостта от 
зачитане на принципа на плащане на 
разноските от изгубилия делото, 
според който изгубилата страна 
заплаща разходите по 
производството, с цел да се избегне 
разпространението на 
неоснователните искове;

Or. en

Изменение 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. подчертава, че информацията
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 

16. подчертава, че предоставянето на 
информация относно колективните 
действия играе основна роля за 
достъпността и ефективността на
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трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми, 
които да гарантират, че максимален 
лица, претърпели вреди, са 
информирани, по-специално, когато те 
имат местоживеене в няколко държави-
членки;

процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие, включително в друга 
държава-членка; призовава държавите-
членки да създадат ефективни 
механизми, които да гарантират, че 
максимален брой лица, претърпели 
вреди, са информирани и са наясно със 
своите права и задължения, по-
специално, когато те имат местоживеене 
в няколко държави-членки;

Or. en

Изменение 100
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. подчертава, че информацията
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми, 
които да гарантират, че максимален 
лица, претърпели вреди, са 
информирани, по-специално, когато те 
имат местоживеене в няколко държави-
членки;

16. подчертава, че предоставянето на 
информация относно колективните 
действия играе основна роля за 
достъпността и ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са засегнати
от същата незаконна практика и че има 
започнато колективно действие, 
включително в друга държава-членка; 
призовава държавите-членки да 
създадат ефективни механизми, които 
да гарантират, че максимален брой
засегнати потребители са 
информирани и са наясно със своите 
права и задължения, по-специално, 
когато те имат местоживеене в няколко 
държави-членки; подчертава, че 
потребителските организации както 
на национално, така и на европейско 
равнище следва да изпълнят своята 
роля за предоставянето на 
информация на техните членове в 
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целия ЕС;

Or. en

Изменение 101
Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. подчертава, че информацията 
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми, 
които да гарантират, че максимален 
брой лица, претърпели вреди, са 
информирани, по-специално, когато те 
имат местоживеене в няколко държави-
членки;

16. подчертава, че информацията 
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми и да 
приложат съответните финансови 
средства, които да гарантират, че 
максимален брой лица, претърпели 
вреди, са информирани, по-специално, 
когато те имат местоживеене в няколко 
държави-членки; в тази връзка 
подчертава, че организациите на 
потребителите и Европейският 
потребителски център (ЕПЦ) могат 
да изиграят решаваща роля при 
предаването на информация до 
възможно най-голям брой хора, по-
специално до най-уязвимите 
потребители;

Or. fr

Изменение 102
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 16
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Проектостановище Изменение

16. подчертава, че информацията 
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми, 
които да гарантират, че максимален 
лица, претърпели вреди, са 
информирани, по-специално, когато те 
имат местоживеене в няколко държави-
членки;

16. подчертава, че информацията 
относно колективните действия играе 
основна роля за ефективността на 
процедурата, тъй като потребителите 
трябва да бъдат наясно, че са 
претърпели вреди от същата незаконна 
практика и че има започнато колективно 
действие; призовава държавите-членки 
да създадат ефективни механизми, 
които да гарантират, че максимален 
лица, претърпели вреди, са 
информирани, по-специално, когато те 
имат местоживеене в няколко държави-
членки, като се избягва нанасянето на 
неоправдани вреди на репутацията на 
страните по съдебния процес, за да се 
спазва стриктно презумпцията за 
невинност; 

Or. fr

Изменение 103
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 16a (нов)

Проектостановище Изменение

16a. предлага да бъде създаден 
общоевропейски онлайн регистър на 
заведените и текущи дела с цел да се 
улесни сътрудничеството между 
организациите, квалифицирани да 
завеждат колективни дела, особено в 
трансграничните случаи; подчертава, 
че такова единно европейско гише ще 
представлява полезен инструмент за 
квалифицираните организации, 
планиращи да търсят колективна 
правна защита по съдебен път, с оглед 
да се определи дали подобен процес не 
е открит в друга държава-членка; 
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подчертава значението на обмена на 
най-добри практики и прилагане на 
най-добрите налични технологии за 
улесняване на обмена на информация, 
регистрацията и групирането на 
делата;

Or. en

Изменение 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва 
да гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

заличава се

Or. de

Изменение 105
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва 
да гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

заличава се
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Or. en

Изменение 106
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва 
да гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

заличава се

Or. en

Изменение 107
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва да 
гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на
средства за неоснователни искове;

17. потвърждава, че за да направи
колективните действия възможни на 
практика, и предвид факта, че някои 
потребителски организации може да 
не са в състояние да водят 
колективни действия поради липса на 
ресурси, Комисията следва да
разследва финансирането на
колективната правна защита по 
начин, който не нарушава свободата 
на договаряне, свободната 
конкуренция и принципите на 
вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 108
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва 
да гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

17. потвърждава, че финансирането на 
воденето на колективни действия 
трябва да се осъществява в 
съответствие с националните 
наредби за съдебните разходи и такси, 
за да се избегне злоупотреба, и че не 
следва да има отделно финансиране 
от държавите-членки; подчертава, че 
следва да се запази действащият 
принцип разходите да се поемат от 
загубилия делото;

Or. de

Изменение 109
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва да 
гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми;
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва да 
гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми, които 
са замислени така, че, от една 
страна, да не насърчават внасянето 
на необосновани искове и, от друга 
страна, гражданите и 
предприятията, по–специално 
малките и средните предприятия, да 
не бъдат лишени от достъп до 
правосъдие поради липса на 
достатъчно финансови ресурси;
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Or. fr

Изменение 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва да 
гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;

17. потвърждава, че за да направят 
колективните действия възможни на 
практика, държавите-членки следва да 
гарантират, че са предоставени 
адекватни финансови механизми; 
подчертава, че публичните органи 
следва да отказват отпускането на 
средства за неоснователни искове;
предлага Комисията да разгледа 
възможността за създаване на фонд, 
финансиран от определен процент от 
глобите, наложени от публичните 
органи за санкциониране на практики, 
нарушаващи правото на ЕС в 
областта на конкуренцията; предлага 
този фонд след това да може да се 
използва за финансиране на процедури 
за колективна правна защита в 
случай че представителната 
организация няма средства да внесе 
делото в съда;

Or. en

Изменение 111
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17a. призовава Комисията 
задълбочено да разгледа 
възможността за създаване на 
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европейски фонд, финансиран от дял 
от наложените глоби за 
санкциониране на дружествата, 
нарушаващи правото на ЕС в 
областта на конкуренцията; предлага 
този фонд да може да се използва за 
покриване на разходите по 
трансграничните колективни 
действия с европейско измерение, при 
условие че представителната 
организация докаже, че средствата 
ще бъдат използвани за тази цел; 
призовава държавите-членки да 
разгледат възможността за 
учредяване на подобни фондове на 
национално равнище като използват 
приходи от глобите, налагани от 
техните публични органи; 
подчертава, че един такъв вариант би 
осигурил допълнителни ресурси за 
борба с поведението, целящо измама, 
но също така би бил и справедлив 
начин за финансиране на 
колективната правна защита на 
потребителите, тъй като част от 
глобите непряко ще бъдат върнати на 
лицата, претърпели вреди;

Or. en

Изменение 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 17б (нов)

Проектостановище Изменение

17б. счита, че при всички случаи 
обезщетенията не могат да се 
използват за финансиране на 
процедури за колективна правна 
защита, тъй като трябва да бъде 
обезщетена единствено вредата, 
реално понесена от ищците;
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Or. en

Изменение 113
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 17в (нов)

Проектостановище Изменение

17в. подчертава необходимостта от 
избягване на финансиране от трети 
страни с цел предотвратяване на 
злоупотребите и на създаването на 
„пазар на съдебни процеси“;

Or. en

Изменение 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат 
колективни действия поради липса на 
ресурси и следователно ще трябва да 
бъде въведен справедлив механизъм за 
поемане на разходите по 
производствата, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

заличава се

Or. de

Изменение 115
Wim van de Camp



AM\873429BG.doc 63/67 PE469.826v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат 
колективни действия поради липса на 
ресурси и следователно ще трябва да 
бъде въведен справедлив механизъм за 
поемане на разходите по 
производствата, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат 
колективни действия поради липса на 
ресурси и следователно ще трябва да 
бъде въведен справедлив механизъм за 
поемане на разходите по 
производствата, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

заличава се

Or. en

Изменение 117
Eija-Riitta Korhola
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Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат 
колективни действия поради липса на 
ресурси и следователно ще трябва да 
бъде въведен справедлив механизъм за 
поемане на разходите по 
производствата, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

заличава се

Or. en

Изменение 118
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат колективни 
действия поради липса на ресурси и 
следователно ще трябва да бъде 
въведен справедлив механизъм за 
поемане на разходите по 
производствата, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

18. наясно е, че някои потребителски 
организации на първо време може да не 
бъдат в състояние да предприемат 
колективни действия поради липса на 
ресурси и следователно принципът, че 
страната, загубила спора, поема 
разходите по производствата, трябва да 
се запази, за да могат 
потребителските организации да 
покрият разходите си по 
производствата и евентуално да 
натрупат и резерв, от който да 
финансират бъдещи искове;

Or. de
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Изменение 119
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат колективни 
действия поради липса на ресурси и 
следователно ще трябва да бъде въведен 
справедлив механизъм за поемане на 
разходите по производствата, тъй като 
без подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат колективни 
действия поради липса на ресурси и 
следователно ще трябва да бъде въведен 
справедлив механизъм за поемане на 
разходите по производствата за 
организациите, които отговарят на 
условията за участие в колективното 
исково производство, тъй като без 
подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

Or. fr

Изменение 120
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат колективни 
действия поради липса на ресурси и 
следователно ще трябва да бъде въведен 
справедлив механизъм за поемане на 
разходите по производствата, тъй като 
без подходящо финансиране ще бъдат 
заведени единствено много ограничен 
брой дела.

18. наясно е, че някои потребителски 
организации може да не бъдат в 
състояние да предприемат колективни 
действия поради липса на ресурси и 
следователно ще трябва да бъде въведен 
справедлив механизъм за поемане на 
разходите по производствата и да 
бъдат създадени специални фондове за 
подпомагане на колективни искове, 
тъй като без подходящо финансиране 
ще бъдат заведени единствено много 
ограничен брой дела.

Or. lt
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Изменение 121
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 18 а (нов)

Проектостановище Изменение

18а. отбелязва, че някои държави, 
които имат система за колективна 
правна защита, са въвели механизми 
за оказване на финансова помощ на 
жалбоподателите, които искат да 
внесат колективен иск, който 
изглежда основателен, но не 
разполагат с необходимите средства, 
свързани с разходите по делото;

Or. fr

Изменение 122
Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 18б (нов)

Проектостановище Изменение

18б. посочва, че съгласно своята
резолюция от 8 юни 2011 г. относно
гарантиране независимостта на 
оценките за въздействието 
Комисията трябва да оценява
евентуалните последици от едно ново 
предложение за МСП и за 
конкурентоспособността в 
промишлеността, както и да отчита 
в пълна степен всички варианти, 
включително да извършва сериозен 
анализ на възможността да не се 
предприемат действия;

Or. en
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