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Изменение 1
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП; призовава Комисията, преди 
да предприеме каквато и да било 
инициатива, да представи проучване 
на въздействието въз основа на 
различните планирани решения от 
законодателен или друг характер, 
като взема под внимание секторите 
на дейност, правните традиции в ЕС 
и правораздавателните системи в 27 
държави-членки; 

Or. fr

Изменение 2
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП; подчертава, че колективният 
иск значително ще подобри достъпа 
на МСП до правосъдие, като намали 
съдебните разноски и опрости 
прекалено дългите производства; 
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приканва Комисията да предложи 
новаторски решения за 
самофинансиране, така че да 
гарантира достъпността на 
колективните искове; 

Or. en

Изменение 3
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП и да предложи бързо 
законодателна рамка, съдържаща 
минимални норми за система, 
съвместима със законодателството 
на Съюза, както и специфични за 
отделните сектори инициативи, по-
конкретно в областта на 
конкуренцията, защитата на 
потребителите и защитата на 
околната среда;

Or. en

Изменение 4
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
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подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП, като има предвид, че 
значителна част от понесли вреди 
граждани и МСП, не получават 
обезщетение и че незаконните 
практики продължават, като 
предизвикват натрупване на 
последващи значителни загуби за 
дружеството;    

Or. en

Изменение 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да предостави 
допълнителни разяснения относно 
необходимостта от общностни 
мерки, като вземе предвид принципа 
на субсидиарност и като отчете 
въздействието върху МСП, по-
конкретно и, ако посочените мерки се 
окажат необходими, да обърне 
особено внимание на защитата на 
потребителите и МСП;

Or. en

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към съгласуван европейски 
подход за колективна защита (КЗ);
призовава Комисията да обърне особено 
внимание на защитата на потребителите 
и МСП, когато възможността за 
обединяване на защитата води до 
значителни ползи по отношение на 
разходи и ефикасност;

Or. lt

Изменение 7
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че дори в областта на 
защитата на потребителите и 
конкуренцията в целия Съюз да 
съществуват права, твърде често се 
случва потребителите и 
предприятията да не бъдат в 
състояние да упражняват своите 
права поради недостиг на 
съществуващи средства за правна 
защита за случаите на колективни  
спорове; констатира също така, че в 
следствие на интеграцията на пазара 
на Съюза, случаите на колективно 
увреждане най-често съдържат 
трансграничен елемент, като по този 
начин подчертават необходимостта 
от механизми за правна защита, 
съвместими с общностното 
законодателство, които се основават 
на същите характеристики и 
позволяват да се предостави ефикасно 
решение за трансгранични ситуации;  
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Or. en

Изменение 8
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че вече действащите 
законодателни разпоредби позволяват 
потребителите да бъдат защитени, 
докато регламентът от 2007 г. 
относно исковете с малък 
материален интерес или 
директивата от 2008 г. относно 
медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси все още не 
са произвели изцяло своето правно 
действие и, следователно, би следвало 
да бъдат оползотворени в по-голяма 
степен, преди да се добави нов 
инструмент с несигурни последици;

Or. fr

Изменение 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че производствата по 
обжалване често засягат различни 
промишлени сектори и различни 
области на законодателството;
следователно предупреждава срещу 
секторен поход, който би усложнил 
достъпа на потребителите или МСП 
до правосъдие и би предизвикал 
фрагментиране на националните 
процесуални правила;  предпочита 
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хоризонтален инструмент пред 
секторно действие; 

Or. en

Изменение 10
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че екологичните щети 
често са с трансграничен характер 
(нефтени разливи, химически облаци 
и т.н.) и следователно призовава 
Комисията колективният иск да бъде 
разгледан при прилагане на правото в 
областта на околната среда на 
Съюза; подчертава, че посочената 
мярка гарантира доброто 
функциониране на вътрешния пазар и 
ефективното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“;

Or. en

Изменение 11
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че задължение на 
Комисията, преди да предприеме 
каквато и да било инициатива, е да 
докаже добавената стойност на 
европейска инициатива в областта, 
по-конкретно като изчисли точно 
икономическото въздействие, което 
поражда внасянето на колективни 
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искове в Европа;

Or. fr

Изменение 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че всяко действие на Съюза 
в областта на колективните искове 
би следвало на първо време да се 
прилага спрямо ограничена област на 
законодателството, като секторът 
на конкуренцията и ясно определени 
законодателни мерки за защита на 
потребителите; 

Or. en

Изменение 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. счита, че всеки инструмент на 
Съюза в областта на колективните 
искове може да се приложи 
единствено спрямо нарушенията на 
законодателството на Съюза и би 
следвало да налага участието на 
ищци от различни държави-членки;

Or. en
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Изменение 14
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2 – уводна част

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
съчетаване на ефективна КЗ със силна 
система на гарантирана правна 
сигурност и защитни механизми срещу 
злоупотреба при предявяването на 
съдебни искове; призовава Комисията 
при избора на защитни механизми да 
използва натрупания от държавите-
членки опит; счита, че тези защитни 
механизми следва да включват:

2. подчертава необходимостта от 
съчетаване на ефективна КЗ със силна 
система, гарантираща правна 
сигурност,  защитни механизми срещу 
злоупотреба при предявяването на 
съдебни искове, прилагането на 
принципа на ефикасност и 
директното влияние върху 
вътрешния пазар, както и защита на 
интересите на потребителите и на 
ръководителите на предприятия;  
призовава Комисията при избора на 
защитни механизми да използва 
натрупания от държавите-членки опит в 
областта на колективните искове, 
като обърне специално внимание на 
принципите на пропорционалност и 
ефикасност; счита, че тези защитни 
механизми следва да включват:

Or. lt

Изменение 15
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2 – уводна част

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
съчетаване на ефективна КЗ със силна 
система на гарантирана правна 
сигурност и защитни механизми срещу 
злоупотреба при предявяването на 
съдебни искове; призовава Комисията 
при избора на защитни механизми да 
използва натрупания от държавите-

2. подчертава необходимостта от 
съчетаване на евентуални 
производства за КЗ със силна система 
на защитни механизми срещу 
злоупотреба при предявяването на 
съдебни искове;  призовава Комисията 
при избора на защитни механизми да 
използва натрупания от държавите-
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членки опит; счита, че тези защитни 
механизми следва да включват:

членки опит; счита, че тези защитни 
механизми следва да включват:

Or. fr

Изменение 16
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2 – уводна част

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
съчетаване на ефективна КЗ със 
силна система на гарантирана правна 
сигурност и защитни механизми 
срещу злоупотреба при предявяването 
на съдебни искове; призовава 
Комисията при избора на защитни 
механизми да използва натрупания от 
държавите-членки опит; счита, че 
тези защитни механизми следва да 
включват:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. pl

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 17
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1

Проектостановище Изменение

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието,

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието,
освен това, правните субекти, 
представляващи страните трябва да 
отговарят на критериите за 
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акредитиране, установени от 
националното законодателство на 
държавите-членки, 

Or. en

Изменение 18
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1

Проектостановище Изменение

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието,

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието, и 
разполагат със специално одобрение, 
издадено от компетентните органи, 
което гарантира компетентност, 
опит и представителство,   

Or. fr

Изменение 19
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1

Проектостановище Изменение

– критерии за ограничаване на 
органите, които могат да организират 
действия за КЗ, до органите, които 
имат активен интерес по предмета 
на действието,

– критерии, които позволяват 
признаването и получаването на
съответното разрешение от
органите, които могат да организират 
действия за КЗ,

Or. en
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Изменение 20
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1

Проектостановище Изменение

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието,

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до заинтересуваните от иска 
лица, които имат активен интерес по 
предмета на действието,

Or. en

Изменение 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1

Проектостановище Изменение

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес по предмета на действието,

– критерии за ограничаване на органите, 
които могат да организират действия за 
КЗ, до органите, които имат активен 
интерес или законен интерес по 
предмета на действието,

Or. pl

Изменение 22
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1 а (ново)

Проектостановище Изменение

– системата следва да се прилага 
както при споровете между 
предприятия и потребители, така и 
при тези, които се отнасят до 
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спорове между самите предприятия, 

Or. en

Изменение 23
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 2 – тире 2 а (ново)

Проектостановище Изменение

– правото на защита следва да се 
спазва през цялото време на 
производството при зачитане на  
националното законодателство на 
държавите-членки, 

Or. en

Изменение 24
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2 – тире 2 а (ново)

Проектостановище Изменение

– ясни правила, които забраняват 
наличието на всякакъв материален 
интерес на адвокатите от изхода на 
делото,  

Or. fr

Изменение 25
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 – тире 3
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Проектостановище Изменение

– ищците следва да гарантират 
възстановяването на всякакви 
задължения за съдебни разходи 
(съгласно принципа „загубилият делото 
плаща“),

– загубилата делото страна да поеме 
съдебните разноски съгласно принципа
„загубилият делото плаща“, все пак 
съдът не разпорежда на спечелилата 
делото страна да се възстановят 
разноски, които не са били 
наложителни или които са 
непропорционални по отношение на 
спора, 

Or. en

Изменение 26
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2 – тире 3

Проектостановище Изменение

ищците следва да гарантират 
възстановяването на всякакви 
задължения за съдебни разходи
(съгласно принципа „загубилият делото 
плаща“),

ищците следва да гарантират 
възстановяването на всякакви 
задължения за съдебни разходи
(съгласно принципа „загубилият делото 
плаща“) и специални правила, които 
ще позволят намаляване на 
финансовия риск за ищците,

Or. lt

Изменение 27
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 – тире 4

Проектостановище Изменение

– правила относно определяне на 
компетентността с цел да се 
предотврати търсенето на най-

– правила относно определяне на 
компетентността, приложими в целия 
Съюз и специално насочени към КЗ, с 
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благоприятна правна система („forum 
shopping“),

цел да се предотврати търсенето на най-
благоприятна правна система („forum 
shopping“),

Or. en

Изменение 28
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 – тире 5

Проектостановище Изменение

– ограничения на таксите за 
представителство;

– ограничения на таксите за 
представителство и обвързаните с 
резултата хонорари;

Or. en

Изменение 29
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2 – тире 5 а (ново)

Проектостановище Изменение

– индивидуално обезщетение  
единствено за доказаните щети и 
липса на наказателни обезщетения  
(принцип на цялостното 
възстановяване), 

Or. fr

Изменение 30
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2 – тире 5 б (ново)
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Проектостановище Изменение

- обвързване на колективните искове с 
условието да бъдат изчерпани всички 
останали правни възможности;

Or. fr

Изменение 31
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че опитът, споделен 
досега от държавите-членки на 
Съюза, в които вече съществуват 
подобни механизми за внасяне на 
колективни искове, показва, че липсва 
злоупотреба с право, както и фалит 
на предприятия;

Or. en

Изменение 32
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че съдебните разноски 
често оказват разубеждаващо 
действие, поради което 
организациите за защита на 
потребителите би трябвало да 
създадат фонд за подкрепа на 
колективните искове, за да дадат 
възможност за предприемане на 
колективни действия за получаване 
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на обезщетение или обезщетение за 
загуби и пропуснати ползи; 

Or. lt

Изменение 33
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. като има предвид положителните 
резултати в държавите-членки, 
където съществува колективния иск, 
призовава Комисията да проучи 
възможността да установяване на 
процедура на тест дело в две фази 
като ефикасна система за подаване 
на колективен иск:
- първа фаза: декларация относно 
отговорността на дружеството въз 
основа на примерни случаи, 
представени от упълномощените 
организации и след установяване на 
допустимостта,
- втора фаза: след оповестяване и 
сформиране на  група от ищци, 
решение относно  обезщетението, 
което да бъде взето било въз основа на 
споразумение, одобрено по взаимно 
съгласие от съд или въз основа на 
съдебно решение;  

Or. en

Изменение 34
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)
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Проектостановище Изменение

2в. компетентният да разгледа тест 
делото съд е съдът по 
местожителство на ищеца или 
съдът на държавата-членка, чиито 
пазар е засегнат в най-голяма степен 
от незаконната практика;   
последващите правни действия следва 
да се предприемат пред съдилищата 
по постоянен адрес на засегнатите 
потребители/дружества, като 
приложимото право за определяне на 
правните последици от съдебното 
решение по тест делото 
(индивидуално право на получаване на 
обезщетение, размер на 
обезщетението) е правото на същите 
държави;

Or. en

Изменение 35
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки; в 
съответствие с принципите за 
пропорционалност и процесуална 
автономия; все пак отбелязва 
изключителната трудност да се 
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съчетаят посочените принципи с 
прилагането на стриктни гаранции 
за предотвратяване на 
злоупотребите и се пита за 
основателността на общностно 
действие в тази област; 

Or. fr

Изменение 36
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки, 
уточнения и препоръки, да проследява 
прилагането им и да предприема 
определени мерки, в случай на 
необходимост;

Or. lt

Изменение 37
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че всякакви задължителни 3. отбелязва, че всякакви задължителни 
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мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, както и за елементите, 
гарантиращи ефективно 
трансгранично приложение в Съюза,
като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

Or. en

Изменение 38
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните 
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки, и да 
насърчи добрите практики;

Or. en

Изменение 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за минималните
стандарти, като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

3. отбелязва, че всякакви задължителни 
мерки, включени в законодателното 
предложение, следва да се прилагат 
преди всичко за официално 
определените минимални стандарти, 
като съгласно принципа на 
пропорционалността предоставят на 
държавите-членки правото да вземат 
решения относно по-нататъшни мерки;
въпреки това призовава Комисията 
също така да издаде незадължителни 
насоки за държавите-членки;

Or. pl

Изменение 40
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че всички искове в 
рамките на действие за КЗ следва да 
бъдат третирани равнопоставено пред
закона, независимо от националността 
или произхода, и че съдебните решения 
следва да бъдат признавани и прилагани 
в целия ЕС, но същевременно отбелязва, 
че решенията относно компенсации 
следва да се основават на националното 
законодателство на държавата-членка, в 
която е представено делото, като се 
спазват минималните стандарти, 
определени в директивата;

4. подчертава, че колективният иск би 
опростил трансграничните съдебни 
действия, като предостави на 
гражданите на Съюза еднаква 
защита, независимо от държавата-
членка, в която пребивават; 
подчертава, че всички искове в 
рамките на действие за КЗ следва да 
бъдат третирани равнопоставено пред 
закона, независимо от националността 
или произхода, и че съдебните решения 
следва да бъдат признавани и прилагани 
в целия ЕС, но същевременно отбелязва, 
че решенията относно компенсации 
следва да се основават на националното 
законодателство на държавата-членка, в 
която е представено делото, като се 
спазват минималните стандарти, 
определени в директивата;
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Or. en

Изменение 41
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че всички искове в 
рамките на действие за КЗ следва да 
бъдат третирани равнопоставено пред 
закона, независимо от националността 
или произхода, и че съдебните решения 
следва да бъдат признавани и прилагани 
в целия ЕС, но същевременно отбелязва, 
че решенията относно компенсации 
следва да се основават на националното 
законодателство на държавата-членка, в 
която е представено делото, като се 
спазват минималните стандарти, 
определени в директивата;

4. подчертава, че всички искове в 
рамките на действие за КЗ следва да 
бъдат третирани равнопоставено пред 
закона, независимо от националността 
или произхода, и че съдебните решения 
следва задължително да бъдат 
признавани и прилагани в целия ЕС, но 
същевременно отбелязва, че решенията 
относно компенсации следва да се 
основават на националното 
законодателство на държавата-членка, в 
която е представено делото, като се 
спазват минималните стандарти, 
определени в директивата;

Or. lt

Изменение 42
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че всяко действие, ако бъде 
обявено за допустимо, следва да бъде
предхождано от всеобхватна
кампания за информиране на 
обществеността;

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за
стриктен избор на участие от страна 
на засегнатите страни; в случай на 
ранна намеса в производството  счита, 
че в този контекст, функцията на 
съдията за осъществяване на  
преценка следва да бъде потвърдена, 
най-вече по отношение на начините 
за евентуална кампания за 



PE469.866v01-00 24/28 AM\873860BG.doc

BG

информиране на обществеността, която 
трябва да вземе предвид опасността 
от уронване на доброто име на 
дружеството;

Or. fr

Изменение 43
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че всяко действие, ако бъде 
обявено за допустимо, следва да бъде 
предхождано от всеобхватна кампания 
за информиране на обществеността;

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на съдебен контрол, 
който да определи дали искането 
може да бъде внесено в рамките на
възможност за избор на участие или 
неучастие (с присъждане на 
колективно обезщетение във втория 
случай), от страна на засегнатите 
страни; счита, че всяко действие, ако 
бъде обявено за допустимо от съда, 
следва да бъде предхождано от 
всеобхватна кампания за информиране 
на обществеността;

Or. en

Изменение 44
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всяко участие следва
да бъде предмет на възможност за избор 
на участие от страна на засегнатите 
страни; счита, че всяко действие, ако 
бъде обявено за допустимо, следва да 

5. отбелязва, че участието би могло да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие или неучастие от страна на 
засегнатите страни, в зависимост от 
оценка на съществуващите най-добри 
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бъде предхождано от всеобхватна 
кампания за информиране на 
обществеността;

практики;

Or. en

Изменение 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че всяко действие, ако бъде 
обявено за допустимо, следва да бъде 
предхождано от всеобхватна кампания 
за информиране на обществеността;

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че всяко действие, ако бъде 
обявено за допустимо, следва да бъде 
предхождано от всеобхватна кампания 
за информиране на обществеността, и че 
информацията относно 
възможностите за сезиране на съда 
следва да се разпространява чрез 
обичайните средства;

Or. pl

Изменение 46
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че всяко действие, ако бъде 
обявено за допустимо, следва да бъде 
предхождано от всеобхватна 
кампания за информиране на 
обществеността;

5. отбелязва, че всяко участие следва да 
бъде предмет на възможност за избор на 
участие от страна на засегнатите страни;
счита, че ако исковете бъдат обявени 
за допустими, ищците следва да
бъдат информирани;
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Or. en

Изменение 47
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
информират потребителите относно 
механизма за алтернативно разрешаване 
на спорове като по-бърза и по-евтина
възможност вместо предприемането 
на действия за КЗ; въпреки това
подчертава, че алтернативното 
разрешаване на спорове не следва да 
бъде задължително и всяко договорно 
изявление с такова действие следва да 
се счита за недействително в случай на 
нарушаване на правото на Съюза.

6. счита, че извънсъдебните 
механизми за разрешаване на спорове 
представляват полезни инструменти, 
които би следвало да се насърчават, 
но все пак могат да бъдат ефикасни 
единствено, ако съществува 
възможност за предприемане на 
съдебни действия в случай на провал;  
призовава държавите-членки да 
информират потребителите относно 
механизма за алтернативно разрешаване 
на спорове като потенциално по-бърза 
и ниско струваща възможност, но да 
предвидят средства, гарантиращи 
ефективен достъп до правосъдие в 
случай на провал на механизма;   
подчертава, че алтернативното 
разрешаване на спорове не следва да 
бъде задължително и всяко договорно 
изявление с такова действие следва да 
се счита за недействително в случай на 
нарушаване на правото на Съюза.

Or. en

Изменение 48
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
информират потребителите относно 

6. призовава държавите-членки да 
информират потребителите относно 
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механизма за алтернативно разрешаване 
на спорове като по-бърза и по-евтина 
възможност вместо предприемането на 
действия за КЗ; въпреки това 
подчертава, че алтернативното 
разрешаване на спорове не следва да 
бъде задължително и всяко договорно 
изявление с такова действие следва да 
се счита за недействително в случай на 
нарушаване на правото на Съюза.

механизма за алтернативно разрешаване 
на спорове като по-бърза и по-евтина 
възможност вместо предприемането на 
действия за КЗ, които следва да се 
планират като крайна възможност;
въпреки това подчертава, че 
алтернативното разрешаване на спорове 
не следва да бъде задължително и всяко 
договорно изявление с такова действие 
следва да се счита за недействително в 
случай на нарушаване на правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 49
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. обръща внимание на ключовия 
въпрос за финансирането и на факта, 
че без подходящо финансиране, 
системата за внасяне на колективни 
искове, няма да функционира; 
насърчава държавите-членки да 
започнат размисъл относно 
различните възможни решения,като 
застраховка, която да покрива 
съдебните разноски или учредяване на 
групов фонд за финансиране на 
колективните искове, съдържащ  
солидни гаранции, които по-
конкретно се подчиняват на 
принципа, че загубилата делото 
страна поема разноските, на забрана 
на адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение  
(contingency fees)  и на практики в 
областта на финансирането, които 
се състоят в предлагане на пари на 
ищеца в замяна на част от сумата, 
получена като обезщетение или 
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обезщетение за загуби и пропуснати 
ползи. 

Or. en


