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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

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,

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,

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,

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,

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,

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,

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,

Необходимост от рамка на ЕС
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;

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;



PE467.160v01-00 4/5 PA\870612BG.doc

BG

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;

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;

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;

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;

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;

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;

Общи принципи − строги предпазни мерки срещу злоупотреба при предявяване на 
съдебни искове
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;

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;

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;

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;
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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;

Ролята на Съда и значението на информацията
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;

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;

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;

Финансиране на колективната правна защита
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;

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.


