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24.3.2019 A8-0447/109

Изменение 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Целта на настоящата директива е 
да се даде възможност на 
квалифицираните организации, които 
представляват колективния интерес на 
потребителите, да потърсят защита чрез 
представителни искове срещу 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза. 
Квалифицираните организации следва 
да могат да поискат преустановяването 
или забраната на нарушение, 
потвърждаването, че е било извършено 
нарушение, и да потърсят правна 
защита, като обезщетение, поправка или 
намаляване на цената, както е 
предвидено в националното 
законодателство.

(1) Целта на настоящата директива е 
да се даде възможност на 
квалифицираните организации, които 
представляват колективния интерес на 
потребителите, да потърсят защита чрез 
представителни искове срещу 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза. 
Квалифицираните организации следва 
да могат да поискат преустановяването 
или забраната на нарушение, 
потвърждаването, че е било извършено 
нарушение, и да потърсят правна 
защита, като обезщетение, поправка, 
замяна, отстраняване, намаляване на 
цената, прекратяване на договора или 
връщане на платената цена, както е 
предвидено в националното 
законодателство.
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24.3.2019 A8-0447/110

Изменение 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията прие 
законодателни предложения за 
Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 относно 
създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците 
при отказан достъп на борда и 
отмяна или голямо закъснение на 
полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на 
въздушните превозвачи при въздушния 
превоз на пътници и техния багаж30 и 
за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
правата и задълженията на 
пътниците, използващи железопътен 
транспорт.31 Следователно уместно е 
да се предвиди, че една година след 
влизането в сила на тази директива, 
Комисията следва да направи оценка 
дали правилата на Съюза в сферата 
на правата на пътниците, 
използващи въздушен или 
железопътен транспорт, предлагат 
адекватно ниво на защита на 
потребителите, сравнимо с това, 
предвидено в настоящата директива, 
и да извлече необходимите 
заключения по отношение на обхвата 
на настоящата директива.

заличава се



AM\1180785BG.docx PE635.490v01-00

BG Единство в многообразието BG

_________________
30 COM(2013) 130 окончателен.
31 COM(2017) 548 окончателен.
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24.3.2019 A8-0447/111

Изменение 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки могат да 
изискват от квалифицираните 
организации да предоставят достатъчно 
информация, за да подкрепят 
представителен иск за обезщетение, 
включително описание на групата 
потребители, засегнати от нарушението, 
и фактическите и правни въпроси, които 
трябва да бъдат решени в рамките на 
представителния иск. От 
квалифицираната организация не следва 
да се изисква индивидуално да 
идентифицира всички потребители, 
засегнати от дадено нарушение, за да 
предяви иска. В рамките на 
представителни искове за защита съдът 
или административният орган следва да 
провери на възможно най-ранния етап 
дали е подходящо искът да бъде 
предявен като представителен, предвид 
естеството на нарушението и 
характеристиките на вредите, 
претърпени от съответните 
потребители.

(18) Държавите членки могат да 
изискват от квалифицираните 
организации да предоставят достатъчно 
информация, за да подкрепят 
представителен иск за обезщетение, 
включително описание на групата 
потребители, засегнати от нарушението, 
и фактическите и правни въпроси, които 
трябва да бъдат решени в рамките на 
представителния иск. От 
квалифицираната организация следва да 
се изисква индивидуално да 
идентифицира всички потребители, 
засегнати от дадено нарушение, както 
и предварително да получи тяхното 
съгласие за участие в 
представителния иск, за да предяви 
иска. В рамките на представителни 
искове за защита съдът или 
административният орган следва да 
провери на възможно най-ранния етап 
дали е подходящо искът да бъде 
предявен като представителен, предвид 
естеството на нарушението и 
характеристиките на вредите, 
претърпени от съответните 
потребители.
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24.3.2019 A8-0447/112

Изменение 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В случаите с ниска стойност на 
претенциите повечето потребители е 
малко вероятно да предприемат 
действия за осъществяването на своите 
права, защото усилията ще надвишат 
индивидуалните ползи. Въпреки това, 
ако една и съща практика засяга 
определен брой потребители, общата 
загуба може да бъде значителна. В 
такива случаи съдът или органът може 
да приеме, че е непропорционално да се 
разпределят средствата на засегнатите 
потребители, например защото е твърде 
обременително или неосъществимо. Ето 
защо средствата, получени като 
обезщетение чрез представителни 
искове, биха послужили по-добре за 
защита на колективните интереси на 
потребителите и следва да бъдат 
използвани за съответна обществена 
цел, като например фонд за правна 
помощ на потребителите, кампании за 
осведомяване или движения на 
потребителите.

(21) В случаите с ниска стойност на 
претенциите повечето потребители е 
малко вероятно да предприемат 
действия за осъществяването на своите 
права, защото усилията ще надвишат 
индивидуалните ползи. Въпреки това, 
ако една и съща практика засяга 
определен брой потребители, общата 
загуба може да бъде значителна. В 
такива случаи, независимо от правото 
на отделните потребители да изискат 
обезщетение, съдът или органът може 
да приеме, че е непропорционално да се 
разпределят средствата на засегнатите 
потребители, например защото е твърде 
обременително или неосъществимо. Ето 
защо средствата, получени като 
обезщетение чрез представителни 
искове, биха послужили по-добре за 
защита на колективните интереси на 
потребителите и следва да бъдат 
използвани за съответна обществена 
цел, като например фонд за правна 
помощ на потребителите, кампании за 
осведомяване или движения на 
потребителите. Средствата не следва 
да се предоставят за 
квалифицираната организация, която 
е завела иска, за да се избегнат 
конфликти на интереси.
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24.3.2019 A8-0447/113

Изменение 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват правила, чрез които на 
квалифицираните организации се дава 
възможност да предявяват 
представителни искове, целящи 
защитата на колективните интереси на 
потребителите, като същевременно се 
предвиждат подходящи гаранции, за да 
се избегне злоупотребата с 
предявяването на съдебни искове.

1. С настоящата директива се 
установяват правила, чрез които на 
квалифицираните организации се дава 
възможност да предявяват 
представителни искове, целящи 
защитата на колективните интереси на 
потребителите в случай на масова 
вреда, като същевременно се 
предвиждат подходящи гаранции, за да 
се избегне злоупотребата с 
предявяването на съдебни искове.
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24.3.2019 A8-0447/114

Изменение 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
към представителни искове, предявени 
срещу нарушения от страна на търговци 
на разпоредбите на правото на Съюза, 
изброени в приложение I, които 
увреждат или могат да увредят 
колективните интереси на 
потребителите. Тя се прилага за 
вътрешни и презгранични нарушения, 
включително когато тези нарушения са 
преустановени преди предявяване на 
представителния иск или преди 
приключване на производството по 
представителния иск.

1. Настоящата директива се прилага 
към представителни искове, предявени 
срещу нарушения от страна на търговци 
на разпоредбите на правото на Съюза, 
изброени в приложение I, които 
увреждат или е вероятно да увредят 
масово колективните интереси на 
потребителите. Тя се прилага за 
нарушения със съюзно измерение, 
включително когато тези нарушения са 
преустановени преди предявяване на 
представителния иск или преди 
приключване на производството по 
представителния иск.
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24.3.2019 A8-0447/115

Изменение 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Представителният иск не 
замества правото на потребителя да 
получи индивидуално обезщетение, 
предвидено в специално право на 
Съюза, в случай на нарушение от 
страна на търговците на разпоредби 
на правото на Съюза.
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24.3.2019 A8-0447/116

Изменение 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива не се 
прилага за правото на Съюза, което е 
предмет на преразглеждане, както е 
посочено в приложение IIа (ново).
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24.3.2019 A8-0447/117

Изменение 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „масова вреда“ означава 
широко разпространено нарушение 
със съюзно измерение от страна на 
търговците на разпоредбите на 
правото на Съюза, посочени в 
приложение I, което вреди или може 
да навреди на колективните интереси 
на значителен брой потребители;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Изменение 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
от името на групата ENF

Доклад A8-0447/2018
Жофроа Дидие
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) „широко разпространено 
нарушение със съюзно измерение“ 
означава широко разпространено 
нарушение, което е увредило, уврежда 
или има вероятност да увреди 
колективните интереси на 
потребителите в най-малко две 
трети от държавите членки, които 
заедно представляват най-малко две 
трети от населението на Съюза.

Or. en


