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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

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;

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:

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

– правила, включващи решение относно допустимостта преди преминаването към 
пълно изслушване,

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

– правила относно определяне на компетентността с цел да се предотврати 
търсенето на най-благоприятна правна система („forum shopping“),

– ограничения на таксите за представителство;

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;

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;

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;
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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.


