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Изменение 66
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Членове 101 и 102 от Договора водят 
до пряко отражение върху отношенията 
между физическите лица и пораждат 
права и задължения за тези лица, за 
чието изпълнение националните 
съдилища трябва да предприемат 
съответните мерки. По този начин 
националните съдилища изпълняват 
също толкова важна роля при 
прилагането на правилата за 
конкуренция (правоприлагане от страна 
на частноправни субекти). Когато се 
произнасят по спорове между частни 
лица, те защитават субективни права 
съгласно правото на Съюза, например 
като присъждат обезщетение на 
страните, понесли вреди вследствие на 
нарушения. Пълната ефективност на 
членове 101 и 102 от Договора, и по-
специално практическото действие на 
посочените в тях забрани, изисква 
всички — независимо дали става въпрос 
за физически лица, включително 
потребители и предприятия, или 
публични органи — да могат да поискат 
обезщетение пред националните 
съдилища за понесената от тях вреда 
вследствие на нарушение на тези 
разпоредби. Това европейско право на 
обезщетение се прилага по същия начин 
към нарушения на членове 101 и 102 от 
публични предприятия и предприятия, 
на които са предоставени специални или 
изключителни права от държавите 
членки по смисъла на член 106 от 
Договора.

(3) Членове 101 и 102 от Договора водят 
до пряко отражение върху отношенията 
между физическите лица и пораждат 
права и задължения за тези лица, за 
чието изпълнение националните 
съдилища трябва да предприемат 
съответните мерки. По този начин 
националните съдилища изпълняват 
също толкова важна роля при 
прилагането на правилата за 
конкуренция (правоприлагане от страна 
на частноправни субекти). Когато се 
произнасят по спорове между частни 
лица, те защитават субективни права 
съгласно правото на Съюза, например 
като присъждат обезщетение на 
страните, понесли вреди вследствие на 
нарушения. Пълната ефективност на 
членове 101 и 102 от Договора, и по-
специално практическото действие на 
посочените в тях забрани, изисква 
всички — независимо дали става въпрос 
за физически лица, включително 
потребители и предприятия, или 
публични органи — да могат да поискат 
обезщетение пред националните 
съдилища за понесената от тях вреда 
вследствие на нарушение на тези 
разпоредби по пряк или по непряк 
начин. Това европейско право на 
обезщетение се прилага по същия начин 
към нарушения на членове 101 и 102 от 
публични предприятия и предприятия, 
на които са предоставени специални или 
изключителни права от държавите 
членки по смисъла на член 106 от 
Договора.
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Изменение 67
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Исковете за обезщетения за вреди 
са само един от елементите на 
ефективна система за правоприлагане 
от страна на частноправни субекти 
при нарушения на правото в 
областта на конкуренцията и са 
придружени от извънсъдебни 
средства за защита, като например 
механизъм за решаване на спорове по 
взаимно съгласие или решения по 
правоприлагане от страна на 
публичните органи, които 
насърчават страните да 
предоставят обезщетение.

Or. en

Изменение 68
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В съответствие с прерогатива на 
държавите членки за въвеждане на 
различни колективни схеми за 
обезщетение, държавите членки 
следва да бъдат насърчавани, при 
установяването на такава схема, да 
въвеждат система за участие по 
избор и да се въздържат от 
предвиждане на използването на 
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адвокатски хонорари според 
присъденото обезщетение, 
финансиране от трета страна и 
възможността да се налагат 
наказателни обезщетения.

Or. en

Обосновка

В 15 държави членки съществуват различни колективни процедури за обезщетения и 
броят им расте. Много национални системи са ограничени в обхвата си или не са 
леснодостъпни за потребителите. Това показва необходимост от ясни правила и 
трансгранична система. Колективните обезщетения следва да са достъпни за всички 
потребители в ЕС, не само за някои.

Изменение 69
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед да се гарантира ефективно 
прилагане от страна на публичните 
органи и от страна на частноправни 
субекти на правилата за конкуренция е 
необходимо да се уреди начинът, по 
който се координират двете форми на 
правоприлагане, например 
договореностите относно достъпа до 
документи, съхранявани от органите за 
защита на конкуренцията. Чрез такава 
координация на равнище Европейски 
съюз също така се избягва разминаване 
в приложимите правила, което би 
застрашило правилното функциониране 
на вътрешния пазар.

(5) С оглед да се гарантира ефективно 
прилагане от страна на публичните 
органи и от страна на частноправни 
субекти на правилата за конкуренция е 
необходимо да се уреди съгласувано 
начинът, по който се координират двете 
форми на правоприлагане, например 
договореностите относно достъпа до 
документи, съхранявани от органите за 
защита на конкуренцията. Чрез такава 
координация на равнище Европейски 
съюз също така се избягва разминаване 
в приложимите правила, което би 
застрашило правилното функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. en
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Изменение 70
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед да се гарантира ефективно 
прилагане от страна на публичните 
органи и от страна на частноправни 
субекти на правилата за конкуренция е 
необходимо да се уреди начинът, по 
който се координират двете форми на 
правоприлагане, например 
договореностите относно достъпа до 
документи, съхранявани от органите за 
защита на конкуренцията. Чрез такава 
координация на равнище Европейски 
съюз също така се избягва разминаване 
в приложимите правила, което би 
застрашило правилното функциониране 
на вътрешния пазар.

(5) С оглед да се гарантират 
ефективни действия по прилагане от 
страна на частноправни субекти в 
рамките на гражданското право и 
ефективно прилагане от страна на 
публичните органи за защита на 
конкуренцията, се изисква 
взаимодействието на двата 
инструмента, за да се гарантира 
максимална ефективност на 
правилата за конкуренция. Необходимо 
е да се уреди начинът, по който се 
координират двете форми на 
правоприлагане, например 
договореностите относно достъпа до 
документи, съхранявани от органите за 
защита на конкуренцията. Чрез такава 
координация на равнище Европейски 
съюз също така се избягва разминаване 
в приложимите правила, което би 
застрашило правилното функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 71
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Ефективните средства за 
потребителите и предприятията да 
получават обезщетение ще 
гарантират по-голямо съответствие 
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с правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията. Съответно в интерес 
на подобряването на публичното 
правоприлагане на правилата в 
областта на конкуренцията в Съюза, 
следва да бъде насърчавано 
икономически ефективно, 
своевременно и ефикасно обезщетение 
на пострадалите от нарушения на 
тези правила. За тази цел 
обезщетяването на пострадалите в 
резултат на процес за решаване на 
спора по взаимно съгласие следва да 
бъде считано за смекчаващ фактор 
от органите в областта на 
конкуренцията при определянето на 
глобите. Насърчаването на 
обезщетението по взаимно съгласие 
на пострадалите следва да се 
осъществява, без да се засяга 
необходимостта от хармонизиране 
на правилата в държавите членки, 
които регулират действията за 
обезщетенията за нарушения на 
националното право или правото на 
Съюза в областта на конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 1 (проектодоклад) с цел изясняване.

Изменение 72
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В конкурентното право на ЕО 
съществуват масови или разпръснати 
вреди, асиметричност на 
информацията и други проблеми при 
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налагането на исковете за 
обезщетение за вреди. За да се смекчи 
това, нарушенията в сферата на 
конкуренцията следва, доколкото е 
възможно, да бъдат разглеждани 
подобно на други нарушения, като се 
вземат предвид специфичните 
особености и трудности по 
отношение на конкурентното право и 
особено във връзка с индивидуални 
искове за обезщетение за вреди. Освен 
това разпоредбите за разкриване на 
Директива 2004/48/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно упражняването 
на права върху интелектуалната 
собственост и Втората венецианска 
резолюция на европейските патентни 
съдии, приета на 4 ноември 2006 г., 
съвпадат с изискванията относно 
исковете в сферата на 
конкуренцията. В интерес на 
отделните лица и МСП, сложността 
на производството следва да бъде 
избягвана.

Or. en

Обосновка

Подобни процедури вече са предприети при прилагането на правата върху 
интелектуална собственост и следва да се обърне внимание на това сходство, както 
и на факта, че разпоредбите за разкриване, посочени в споменатото 
законодателство, са недостатъчни в тази област.

Изменение 73
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съответствие с член 26, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар 

(6) В съответствие с член 26, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар 
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представлява пространство без 
вътрешни граници, в който се гарантира 
свободното движение на стоки, хора, 
услуги и капитал. Съществуват 
значителни разлики между правилата в 
държавите членки, чрез които 
понастоящем се уреждат исковете за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. 
Тези разлики водят до несигурност по 
отношение на условията, при които 
страните, понесли вреди, могат да 
упражнят правото си на обезщетение, 
произтичащо от Договора, и засягат 
действителната ефективност на това 
право. Тъй като страните, понесли 
вреди, често избират да предявят искове 
за обезщетение в правата система на 
своите държави членки на установяване, 
несъответствията между националните 
правила водят до неравнопоставени 
условия във връзка с исковете за 
обезщетение и могат да засегнат 
конкуренцията на пазарите, на които 
осъществяват дейност тези страни, 
понесли вреди, и дейността на 
предприятията нарушители.

представлява пространство без 
вътрешни граници, в който се гарантира 
свободното движение на стоки, хора, 
услуги и капитал. Съществуват 
значителни разлики между правилата в 
държавите членки, чрез които 
понастоящем се уреждат исковете за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. 
Тези разлики водят до несигурност по 
отношение на условията, при които 
страните, понесли вреди, могат да 
упражнят правото си на обезщетение, 
произтичащо от Договора, и засягат 
действителната ефективност на това 
право, както и колективната защита. 
Тъй като страните, понесли вреди, често 
избират да предявят искове за 
обезщетение в правата система на 
своите държави членки на установяване, 
несъответствията между националните 
правила водят до неравнопоставени 
условия във връзка с исковете за 
обезщетение и могат да засегнат 
конкуренцията на пазарите, на които 
осъществяват дейност тези страни, 
понесли вреди, и дейността на 
предприятията нарушители.

Or. en

Изменение 74
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съответствие с член 26, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар 
представлява пространство без 
вътрешни граници, в който се гарантира 
свободното движение на стоки, хора, 

(6) В съответствие с член 26, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар 
представлява пространство без 
вътрешни граници, в който се гарантира 
свободното движение на стоки, хора, 
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услуги и капитал. Съществуват 
значителни разлики между правилата в 
държавите членки, чрез които 
понастоящем се уреждат исковете за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. 
Тези разлики водят до несигурност по 
отношение на условията, при които 
страните, понесли вреди, могат да 
упражнят правото си на обезщетение, 
произтичащо от Договора, и засягат 
действителната ефективност на това 
право. Тъй като страните, понесли 
вреди, често избират да предявят искове 
за обезщетение в правата система на 
своите държави членки на установяване, 
несъответствията между националните 
правила водят до неравнопоставени 
условия във връзка с исковете за 
обезщетение и могат да засегнат 
конкуренцията на пазарите, на които 
осъществяват дейност тези страни, 
понесли вреди, и дейността на 
предприятията нарушители.

услуги и капитал. Съществуват 
значителни разлики между правилата в 
държавите членки, чрез които 
понастоящем се уреждат исковете за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. 
Тези разлики водят до несигурност по 
отношение на действителния ефект 
от нарушенията в сферата на 
конкуренцията върху засегнатия 
стопански сектор и на условията, при 
които страните, понесли вреди, могат да 
упражнят правото си на обезщетение, 
произтичащо от Договора, и засягат 
действителната ефективност на тези 
права. Допълнителната 
асиметричност на информацията и 
трудностите, свързани с 
количественото определяне на 
вредата при нарушаване на 
антитръстовите правила, страните, 
понесли вреди, често избират да 
предявят искове за обезщетение в 
правната система на своите държави 
членки на установяване, 
несъответствията между националните 
правила водят до неравнопоставени 
условия, нарушение на конкуренцията 
и намаляване на доверието у 
потребителя във връзка с исковете за 
обезщетение и могат да засегнат 
конкуренцията на пазарите, на които 
осъществяват дейност тези страни, 
понесли вреди, както и предприятията 
нарушители. Липсата на общи единни 
и хоризонтални правни принципи 
относно защитата гарантира, че 
дружествата, които нарушават 
законодателството в областта на 
конкуренцията и генерират печалба 
от тези дейности за сметка на 
предприятията, които спазват 
закона, не са тези, които ще 
продължат да се възползват от 
липсата на законова съгласуваност в 
рамките на Съюза.
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Or. en

Изменение 75
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради това е необходимо да се 
гарантират по-равнопоставени условия 
за предприятията, осъществяващи 
дейност на вътрешния пазар, и да се 
подобрят условията за потребителите, за 
да упражняват правата си, които 
произтичат от вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо да се повиши 
правната сигурност и да се намалят 
разликите между държавите членки по 
отношение на националните правила за 
уреждане на исковете за обезщетение за 
нарушения на европейското право в 
областта на конкуренцията, и по 
отношение на националното право в 
областта на конкуренцията, когато 
предходното се прилага успоредно с 
него. Сближаването на тези правила 
също така ще спомогне за 
предотвратяване на появата на по-
големи разлики между правилата на 
държавите членки за уреждане на 
исковете за обезщетение по дела в 
областта на конкуренцията.

(8) Поради това е необходимо да се 
гарантират по-равнопоставени условия 
за предприятията, осъществяващи 
дейност на вътрешния пазар, и да се 
подобрят условията за потребителите, за 
да упражняват правата си, които 
произтичат от вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо да се повиши 
правната сигурност и да се намалят 
разликите между държавите членки по 
отношение на националните правила за 
уреждане на исковете за обезщетение за 
нарушения на европейското право в 
областта на конкуренцията, и по 
отношение на националното право в 
областта на конкуренцията, когато 
предходното се прилага успоредно с 
него. Сближаването на тези правила 
също така ще спомогне за 
предотвратяване на появата на по-
големи разлики между правилата на 
държавите членки за уреждане на 
исковете за обезщетение по дела в 
областта на конкуренцията, за да се 
предотврати допълнителна липса на 
доверие у потребителите, поради 
настоящите трудности относно 
получаването на компенсации за 
вредите, които са им нанесени.

Or. en
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Изменение 76
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради това е необходимо да се 
гарантират по-равнопоставени условия 
за предприятията, осъществяващи 
дейност на вътрешния пазар, и да се 
подобрят условията за потребителите, за 
да упражняват правата си, които 
произтичат от вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо да се повиши 
правната сигурност и да се намалят 
разликите между държавите членки по 
отношение на националните правила за 
уреждане на исковете за обезщетение за 
нарушения на европейското право в 
областта на конкуренцията, и по 
отношение на националното право в 
областта на конкуренцията, когато 
предходното се прилага успоредно с 
него. Сближаването на тези правила 
също така ще спомогне за 
предотвратяване на появата на по-
големи разлики между правилата на 
държавите членки за уреждане на 
исковете за обезщетение по дела в 
областта на конкуренцията.

(8) Поради това е необходимо да се 
гарантират по-равнопоставени условия 
за предприятията, осъществяващи 
дейност на вътрешния пазар, и да се 
подобрят условията за потребителите, за 
да упражняват правата си, които 
произтичат от вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо да се повиши 
правната сигурност и да се намалят 
разликите между държавите членки по 
отношение на националните правила за 
уреждане на исковете за обезщетение за 
нарушения на европейското право в 
областта на конкуренцията, и по 
отношение на националното право в 
областта на конкуренцията, когато 
предходното се прилага успоредно с 
него. Сближаването на тези правила и 
задължението за държавите членки 
да въведат механизми за колективна 
защита, основани на определени общи 
принципи, също така ще спомогне за 
предотвратяване на появата на по-
големи разлики между правилата на 
държавите членки за уреждане на 
исковете за обезщетение по дела в 
областта на конкуренцията.

Or. en

Изменение 77
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При липсата на право на ЕС 
исковете за обезщетение се уреждат от 
националните правила и процедури на 
държавите членки. Всички национални 
правила, уреждащи упражняването на 
правото на обезщетение за нарушения 
на член 101 или 102 от Договора, 
включително по отношение на аспекти, 
които не са обхванати от настоящата 
директива, например идеята за 
причинно-следствена връзка между 
нарушението и вредата, трябва да 
спазват принципите на ефективност и 
равностойност. Това означава, че те не 
могат да се формулират или прилагат по 
такъв начин, че да бъде прекалено 
трудно или практически невъзможно да 
се упражнява правото на обезщетение, 
гарантирано от Договора, и че те не 
могат да се формулират или прилагат по 
по-неблагоприятен начин от правилата, 
които уреждат подобни искове по 
вътрешното право.

(10) При липсата на право на ЕС 
исковете за обезщетение се уреждат от 
националните правила и процедури на 
държавите членки. Всички национални 
правила, уреждащи упражняването на 
правото на обезщетение за нарушения 
на член 101 или 102 от Договора, 
включително по отношение на аспекти, 
които не са обхванати от настоящата 
директива, например идеята за 
причинно-следствена връзка между 
нарушението и вредата, трябва да 
спазват принципите на ефективност и 
равностойност. Това означава, че те не 
могат да се формулират или прилагат по 
такъв начин, че да бъде прекалено 
трудно, скъпо или практически 
невъзможно да се упражнява правото на 
обезщетение, гарантирано от Договора, 
и че те не могат да се формулират или 
прилагат по по-неблагоприятен начин 
от правилата, които уреждат подобни 
искове по вътрешното право.

Or. en

Изменение 78
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
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на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива не следва да 
задължава държавите членки да 
въведат механизми за колективна 
защита във връзка с прилагането на 
членове 101 и 102 от Договора.

на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията.

Or. en

Обосновка

През февруари 2012 г. Европейският парламент прие резолюцията „Към съгласуван 
европейски подход за колективна защита“, в която призовава за предложение в 
областта на колективната правна защита, включително общ набор от принципи, 
който предоставя еднакъв достъп до правосъдие чрез колективни искове в рамките на 
Съюза, който разглежда нарушения на правата на потребителите. Механизъм за 
колективна правна защита би подсилил значително ефективното прилагане на 
правото в областта на конкуренцията и би увеличил защитата на потребителите.

Изменение 79
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива не следва да 
задължава държавите членки да 
въведат механизми за колективна 
защита във връзка с прилагането на 
членове 101 и 102 от Договора.

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията.

Or. en

Изменение 80
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива не следва да 
задължава държавите членки да въведат 
механизми за колективна защита във 
връзка с прилагането на членове 101 и 
102 от Договора.

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива задължава 
държавите членки да въведат механизми 
за колективна защита във връзка с 
прилагането на членове 101 и 102 от 
Договора, основани на определени 
общи принципи съгласно 
Препоръка 2013/396/ЕС на Комисията.

Or. en

Изменение 81
Андреас Шваб
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Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива не следва да 
задължава държавите членки да въведат 
механизми за колективна защита във 
връзка с прилагането на членове 101 и 
102 от Договора.

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предявяване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. Това 
право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи — 
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 
предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Наказателни обезщетения или други 
видове обезщетения и санкции, 
водещи до свръхкомпенсиране, са 
изключени. Компенсиране за 
пропуснати възможности не се счита 
за обезщетение, водещо до 
свръхкомпенсиране. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да въведат механизми 
за колективна защита във връзка с 
прилагането на членове 101 и 102 от 
Договора.

Or. en
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Обосновка

Целта на настоящата директива е да гарантира пълно компенсиране. Целта на този 
възпиращ ефект е в прилагането от страна на публичните органи. Следователно 
наказателни обезщетения или всеки друг вид обезщетения, водещи до 
свръхкомпенсиране, трябва да бъдат изключени.

Изменение 82
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Желателно е постигането на 
споразумение „веднъж завинаги“ за 
ответниците, с оглед на 
намаляването на несигурността и 
прекомерния икономически ефект, 
който може да засегне служители, 
доставчици, подизпълнители и други 
добросъвестни страни.

Or. en

Изменение 83
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) МСП и потребителите понасят 
вреди поради случаи на законова 
неефективност, дължащи се на липса 
на икономически ефективно 
прилагане на членове 101 и 102 от 
Договора. Тази липса на баланс дава 
възможност на големите дружества 
да използват размера си и 
финансовите си позиции на 
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вътрешния пазар спрямо МСП. 
Процедурите на колективна защита 
за достъп до правосъдие, особено за 
МСП и потребителите, са важен 
фактор за прилагането на законовите 
права. Целите на предложената 
директива може да не бъдат изцяло 
постигнати, ако не е налична 
колективна защита за МСП и 
потребителите за стартиране на 
законови процедури за понесени вреди 
при нарушаване на правото в 
областта на конкуренцията; 
Комисията започва проучване, което 
да оцени как държавите членки 
прилагат процедурите за колективна 
защита при предявяване на частни 
искове за обезщетение за прилагане на 
нарушенията на членове 101 и 102 от 
Договора.

Or. en

Изменение 84
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Правилното прилагане на 
правото в областта на 
конкуренцията и ефективното 
упражняване както от 
предприятията, така и от 
потребителите, на тяхното право на 
обезщетение, са тясно 
взаимосвързани и са от ключово 
значение при постигането на 
конкурентоспособен растеж. 
Европейско право на колективна 
защита в това отношение ще 
допринесе за завършването на 
вътрешния пазар и за развитието на 
истинско пространство на свобода, 
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сигурност и правосъдие.

Or. en

Обосновка

През февруари 2012 г. Европейският парламент прие резолюцията „Към съгласуван 
европейски подход за колективна защита“, в която призовава за предложение в 
областта на колективната правна защита, включително общ набор от принципи, 
който предоставя еднакъв достъп до правосъдие чрез колективни искове в рамките на 
Съюза, който разглежда нарушения на правата на потребителите. Механизъм за 
колективна правна защита би подсилил значително ефективното прилагане на 
правото в областта на конкуренцията и би увеличил защитата на потребителите.

Изменение 85
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съответните доказателства следва 
да се разкриват по решение на съда и 
под неговия строг контрол, особено по 
отношение на необходимостта и 
пропорционалността на мярката за 
разкриване. От изискването за 
пропорционалност следва, че исканията 
за разкриване могат да бъдат изпълнени 
само след като страната, понесла вреда, 
представи правдоподобно твърдение, 
че е понесла вреда, причинена от 
ответника, въз основа на разумно 
достъпни факти. Искането за разкриване 
следва да е насочено към колкото се 
може по-прецизни и тясно определени 
категории доказателства въз основа на 
разумно достъпни факти.

(14) Съответните доказателства следва 
да се разкриват по решение на съда и 
под неговия строг контрол, особено по 
отношение на необходимостта и 
пропорционалността на мярката за 
разкриване. От изискването за 
пропорционалност следва, че исканията 
за разкриване могат да бъдат изпълнени 
само след като страната, понесла вреда, 
представи мотивирана обосновка, че е 
понесла вреда, причинена от ответника, 
въз основа на разумно достъпни факти. 
Искането за разкриване следва да е 
насочено към колкото се може по-
прецизни и тясно определени 
доказателства въз основа на разумно 
достъпни факти.

Or. en
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Изменение 86
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Въпреки че съответните 
доказателства, които съдържат 
търговски тайни или друга поверителна 
информация, по принцип следва да са 
достъпни по искове за обезщетение, 
такава поверителна информация трябва 
да е защитена по подходящ начин. 
Поради това националните съдилища 
следва да разполагат с редица мерки за 
защита на такава поверителна 
информация от разкриване по време на 
производството. Тези мерки могат да 
включват възможност за изслушване 
при закрити врата, ограничаване на 
кръга от лица, които имат право да 
видят въпросните доказателства, и 
инструктиране на експертите да 
изготвят резюмета на информацията в 
обобщена или по друг начин 
неповерителна форма. Мерките, с които 
се защитават търговски тайни и друга 
поверителна информация, не трябва да 
затрудняват практическото упражняване 
на правото на обезщетение.

(17) Въпреки че съответните 
доказателства, които съдържат 
търговски тайни или друга поверителна 
информация, по принцип следва да са 
достъпни по искове за обезщетение, 
такава поверителна информация трябва 
да е защитена по подходящ начин. 
Поради това националните съдилища 
следва да разполагат с редица мерки за 
защита на такава поверителна 
информация от разкриване по време на 
производството. Тези мерки могат да 
включват възможност за изслушване 
при закрити врата, редактиране на 
поверителната информация, 
ограничаване на кръга от лица, които 
имат право да видят въпросните 
доказателства, и инструктиране на 
експертите да изготвят резюмета на 
информацията в обобщена или по друг 
начин неповерителна форма. Мерките, с 
които се защитават търговски тайни и 
друга поверителна информация, не 
трябва да затрудняват практическото 
упражняване на правото на 
обезщетение.

Or. en

Обосновка

Редакцията е средство, което се използва понастоящем.

Изменение 87
София ин 'т Велд



PE521.623v01-00 22/112 AM\1006388BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
и процедурите за постигане на 
споразумение са важни инструменти 
за прилагането от страна на 
публичните органи на правото на 
Съюза в областта на конкуренцията, 
тъй като те допринасят за 
разкриването, ефективното 
преследване и санкционирането на 
най-сериозните нарушения на 
правото в областта на 
конкуренцията. Предприятията 
могат да бъдат възпрени да 
сътрудничат в този контекст, ако 
разкриването на документите, които 
те предоставят единствено за тази 
цел, доведе до подвеждането им под 
гражданска отговорност при по-
неблагоприятни условия в сравнение с 
другите нарушители, които не 
сътрудничат на органите за защита 
на конкуренцията. За да се гарантира, 
че предприятията желаят да 
представят доброволно изявления, с 
които признават своето участие в 
нарушение на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията, до орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или процедура за 
постигане на споразумение, такива 
изявления следва да не подлежат на 
разкриване като доказателства.

заличава се

Or. en

Изменение 88
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE



AM\1006388BG.doc 23/112 PE521.623v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
и процедурите за постигане на 
споразумение са важни инструменти 
за прилагането от страна на 
публичните органи на правото на 
Съюза в областта на конкуренцията, 
тъй като те допринасят за 
разкриването, ефективното 
преследване и санкционирането на 
най-сериозните нарушения на 
правото в областта на 
конкуренцията. Предприятията 
могат да бъдат възпрени да 
сътрудничат в този контекст, ако 
разкриването на документите, които 
те предоставят единствено за тази 
цел, доведе до подвеждането им под 
гражданска отговорност при по-
неблагоприятни условия в сравнение с 
другите нарушители, които не 
сътрудничат на органите за защита 
на конкуренцията. За да се гарантира, 
че предприятията желаят да 
представят доброволно изявления, с 
които признават своето участие в 
нарушение на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията, до орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или процедура за 
постигане на споразумение, такива 
изявления следва да не подлежат на 
разкриване като доказателства.

заличава се

Or. en

Изменение 89
София ин 'т Велд
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Освен това следва да се прилага 
изключение за разкриване по отношение 
на всички мерки за разкриване, които 
биха повлияли прекомерно на текущо 
разследване на орган за защита на 
конкуренцията по отношение на 
нарушение на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията. Поради това 
информацията, изготвена от орган за 
защита на конкуренцията в хода на 
неговото производство за прилагане на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията (например 
изложение на възражения) или от страна 
по това производство (например отговор 
на искане за информация от органа за 
защита на конкуренцията), следва да се 
разкрива във връзка с искове за 
обезщетение едва след като органът за 
защита на конкуренцията е констатирал 
нарушение на националните или 
европейските правила за конкуренция 
или по друг начин е приключил своето 
производство.

(20) Програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
и процедурите за постигане на 
споразумение са важни инструменти 
за прилагането от страна на 
публичните органи на правото на 
Съюза в областта на конкуренцията, 
тъй като те допринасят за 
разкриването, ефективното 
преследване и санкционирането на 
най-сериозните нарушения на 
правото в областта на 
конкуренцията. Предприятията 
могат да бъдат възпирани да 
сътрудничат в този контекст, ако 
разкриването на документите, които 
те предоставят единствено за тази 
цел, доведе до подвеждането им под 
гражданска отговорност при по-
неблагоприятни условия в сравнение с 
другите нарушители, които не 
сътрудничат на органите за защита 
на конкуренцията. За да се гарантира, 
че предприятията имат желание да 
сътрудничат с орган за защита на 
конкуренцията по програмите за 
освобождаване от глоби и 
процедурите за постигане на 
споразумение следва да се прилага 
изключение за разкриване по отношение 
на всички мерки за разкриване, които 
биха повлияли прекомерно на текущо 
разследване на орган за защита на 
конкуренцията по отношение на 
нарушение на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията. Поради това 
информацията, изготвена от орган за 
защита на конкуренцията в хода на 
неговото производство за прилагане на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията (например 
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изложение на възражения) или от страна 
по това производство (например отговор 
на искане за информация от органа за 
защита на конкуренцията), следва да се 
разкрива във връзка с искове за 
обезщетение едва след като органът за 
защита на конкуренцията е констатирал 
нарушение на националните или 
европейските правила за конкуренция 
или по друг начин е приключил своето 
производство.

Or. en

Изменение 90
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се гарантира, че 
физическите лица имат стимул да 
пристъпят към действие и да 
помогнат на органите за защита на 
конкуренцията в работата им срещу 
картелите, защитата на лицата, 
предоставили информация, трябва 
задължително да бъде включена в 
директивата. В същото време, в 
информацията, която националните 
съдилища не могат в никой момент 
да разпореждат на страна по иск или 
трета страна да разкрива, следва да 
бъдат включени само личните данни 
и информацията, свързана с личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Въпреки че има производства в областта на конкуренцията, които се дължат 
единствено на факта, че дадено лице е подало сигнал за нередности, в предложението 
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за директива този факт не се упоменава изрично. Защитата на лицата, подаващи 
сигнали за нередности, засяга единствено самоличността на тези лица, но не и 
информацията, която те предоставят. За да се осигури предсказуемост и 
последователност на съдебните решения, личните данни следва да се добавят в 
директивата. В днешно време самоличността на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, се ползва със защита съгласно правото на държавите членки.

Изменение 91
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Когато ищец е представил 
разумно достъпни факти и 
доказателства, които дават 
действителни основания да се 
предположи, че той е понесъл вреда 
вследствие на нарушение на 
правилата за конкуренция, извършено 
от ответника, и че изявлението във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или друг 
документ за целите на участието в 
програма за освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или в 
процедура за постигане на 
споразумение от кандидата за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, подадени до 
съответния орган за защита на 
конкуренцията или изготвени от 
органа за защита на конкуренцията 
по време на неговата работа, са 
абсолютно необходими за подкрепа на 
техния иск и съдържат 
доказателства, които не могат да 
бъдат предоставени по друг начин, 
националните съдилища могат да 
разпоредят ответникът или трето 
лице да разкрият доказателствата, 
независимо дали тези доказателства 
са включени и в преписката на орган 
за защита на конкуренцията, 
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предмет на редица условия.

Or. en

Обосновка

Това съображение отразява режима на разкриване, въведен от проектодоклада.

Изменение 92
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В член 16, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 се предвижда, 
че когато националните съдилища се 
произнасят по споразумения, решения 
или практики съгласно член 101 или 102 
от Договора, които вече са предмет на 
решения на Комисията, те не могат да 
вземат решения, които са в 
противоречие с приетото от Комисията 
решение. С оглед да се увеличи 
правната сигурност, да се избегнат 
несъответствия при прилагането на тези 
разпоредби от Договора, да се увеличат 
ефективността и процесуалната 
ефикасност на исковете за обезщетение 
и да се насърчи функционирането на 
вътрешния пазар за предприятията и 
потребителите, окончателното решение 
на национален орган за защита на 
конкуренцията или съд, осъществяващ 
съдебен контрол, с което се установява 
нарушение на член 101 или 102 от 
Договора, по подобен начин не трябва 
да може да се оспорва в искове за 
обезщетение, свързани с въпросното 
нарушение, независимо дали искът е 
предявен в държавата членка, в която е 
установен този орган или съд. Същото 
следва да се прилага и за решение, в 

(25) В член 16, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 се предвижда, 
че когато националните съдилища се 
произнасят по споразумения, решения 
или практики съгласно член 101 или 102 
от Договора, които вече са предмет на 
решения на Комисията, те не могат да 
вземат решения, които са в 
противоречие с приетото от Комисията 
решение. С оглед да се увеличи 
правната сигурност, да се избегнат 
несъответствия при прилагането на тези 
разпоредби от Договора, да се увеличат 
ефективността и процесуалната 
ефикасност на исковете за обезщетение 
и да се насърчи функционирането на 
вътрешния пазар за предприятията и 
потребителите, окончателното решение 
на национален орган за защита на 
конкуренцията или съд, осъществяващ 
съдебен контрол, с което се установява 
нарушение на член 101 или 102 от 
Договора, по подобен начин не трябва 
да може да се оспорва в искове за 
обезщетение, свързани с въпросното 
нарушение, независимо дали искът е 
предявен в държавата членка, в която е 
установен този орган или съд. Същото 
следва да се прилага и за решение, в 



PE521.623v01-00 28/112 AM\1006388BG.doc

BG

което е направено заключение, че са 
нарушени разпоредбите на 
националното право в областта на 
конкуренцията в случаите, когато 
националното и европейското право в 
областта на конкуренцията се прилагат 
в едно и също дело и успоредно. Този 
ефект на решенията на националните 
органи за защита на конкуренцията и 
съдилищата, осъществяващи съдебен 
контрол, с които се установява 
нарушение на правилата за 
конкуренция, следва да се прилага по 
отношение на оперативната част на 
решението и придружаващите го 
съображения. Това не засяга правата и 
задълженията на националните 
съдилища по член 267 от Договора.

което е направено заключение, че са 
нарушени разпоредбите на 
националното право в областта на 
конкуренцията в случаите, когато 
националното и европейското право в 
областта на конкуренцията се прилагат 
в едно и също дело и успоредно. Този 
ефект на решенията на националните 
органи за защита на конкуренцията и 
съдилищата, осъществяващи съдебен 
контрол, с които се установява 
нарушение на правилата за 
конкуренция, следва да се прилага по 
отношение на оперативната част на 
решението и придружаващите го 
съображения. Във връзка с това 
Европейската комисия следва да 
гарантира последователно прилагане 
на правото на ЕС в областта на 
конкуренцията чрез предоставяне, по 
прозрачен начин, в рамките на 
Европейската мрежа по конкуренция 
(ЕМК), на силни насоки за 
националните органи за защита на 
конкуренцията с оглед на техните 
решения. Това не засяга правата и 
задълженията на националните 
съдилища по член 267 от Договора.

Or. en

Изменение 93
Шарън Боулс

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Потребителите или предприятията, 
на които е прехвърлена действителна 
загуба, понасят вреда, причинена 
вследствие на нарушение на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията. Въпреки че 
за тази вреда следва да се изплати 

(31) Потребителите или предприятията, 
на които е прехвърлена действителна 
загуба, понасят вреда, причинена 
вследствие на нарушение на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията. Въпреки че 
за тази вреда следва да се изплати 
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обезщетение от предприятието 
нарушител, за потребителите или 
предприятията, които не са извършили 
покупка от това предприятие, може да 
се окаже особено трудно да докажат 
обхвата на въпросната вреда. Поради 
това е целесъобразно да се предвиди, че 
когато наличието на иск за обезщетение 
или сумата, която следва да бъде 
присъдена, зависят от това дали или до 
каква степен надценката, платена от 
прекия купувач на предприятието 
нарушител, е била прехвърлена на 
непрекия купувач, се счита, че 
непрекият купувач е представил 
доказателства, че надценка, платена от 
прекия купувач, е била прехвърлена на 
неговото равнище, когато е в състояние 
да покаже prima facie, че е извършено 
такова прехвърляне. Освен това е 
целесъобразно да се определи при какви 
условия следва да се счита, че 
непрекият купувач е представил такова 
prima facie доказателство. Що се отнася 
до количественото определяне на 
прехвърлянето, националният съд 
следва да разполага с правомощия да 
изчисли какъв дял от надценката е бил 
прехвърлен на равнището на непреките 
купувачи във висящия пред него спор. 
Предприятието нарушител следва да 
има право да представи доказателства, 
които показват, че действителната 
загуба не е била прехвърлена или че не е 
била прехвърлена изцяло.

обезщетение от предприятието 
нарушител, за потребителите или 
предприятията, които не са извършили 
покупка от това предприятие, може да 
се окаже особено трудно да докажат 
обхвата на въпросната вреда. Поради 
това е целесъобразно да се предвиди, че 
когато наличието на иск за обезщетение 
или сумата, която следва да бъде 
присъдена, зависят от това дали или до 
каква степен надценката, платена от 
прекия купувач на предприятието 
нарушител, е била прехвърлена на 
непрекия купувач, се счита, че 
непрекият купувач е представил 
доказателства, че надценка, платена от 
прекия купувач, е била прехвърлена на 
неговото равнище, когато е в състояние 
да покаже prima facie, че е извършено 
такова прехвърляне. Освен това е 
целесъобразно да се определи при какви 
условия следва да се счита, че 
непрекият купувач е представил такова 
prima facie доказателство, като се 
спазва също нормалната стопанска 
практика надценките да се предават 
надолу по веригата за доставки. Що се 
отнася до количественото определяне на 
прехвърлянето, националният съд 
следва да разполага с правомощия да 
изчисли какъв дял от надценката е бил 
прехвърлен на равнището на непреките 
купувачи във висящия пред него спор. 
Предприятието нарушител следва да 
има право да представи доказателства, 
които показват, че действителната 
загуба не е била прехвърлена или че не е 
била прехвърлена изцяло.

Or. en

Обосновка

Тежестта за доказване на прехвърлянето върху непрекия купувач може да изисква 
невъзможно да постигане познаване на ценовата стратегия на директния купувач. 
Прехвърлянето на разходите надолу по веригата на доставки е нормална стопанска 
практика и трябва да бъде взета предвид.
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Изменение 94
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) При липса на правила на 
Европейския съюз относно 
количественото определяне на вредата, 
причинена от нарушение на правото в 
областта на конкуренцията, 
изискванията, които страната, понесла 
вреди, трябва да изпълни при 
доказването на размера на понесената 
вреда, степента на точност при 
доказването на този размер, методите, 
които могат да се използват за 
количествено определяне на размера, и 
последиците в случай на непълно 
спазване на поставените изисквания се 
определят от националната правна 
система на всяка държава членка и от 
националните съдилища. При все това 
тези национални изисквания не следва 
да бъдат по-неблагоприятни от 
изискванията, уреждащи подобни 
искове по националното право (принцип 
на равностойност), и не трябва да водят 
до ситуация, в която е практически 
невъзможно или изключително трудно 
да се упражни европейското право на 
обезщетение (принцип на ефективност). 
В това отношение трябва да се вземат 
предвид евентуалната информационна 
асиметрия между страните и фактът, че 
количественото определяне на вредата 
означава да се оцени как въпросният 
пазар би се развил при липса на 
нарушение. Тази оценка предполага 
сравнение със ситуация, която по 
подразбиране е хипотетична и поради 
това не може да се направи с абсолютна 
точност. Следователно е целесъобразно 
националните съдилища да получат 

(36) При липса на правила на 
Европейския съюз относно 
количественото определяне на вредата, 
причинена от нарушение на правото в 
областта на конкуренцията, 
изискванията, които страната, понесла 
вреди, трябва да изпълни при 
доказването на размера на понесената 
вреда, степента на точност при 
доказването на този размер, методите, 
които могат да се използват за 
количествено определяне на размера, и 
последиците в случай на непълно 
спазване на поставените изисквания се 
определят от националната правна 
система на всяка държава членка и от 
националните съдилища. При все това 
тези национални изисквания не следва 
да бъдат по-неблагоприятни от 
изискванията, уреждащи подобни 
искове по националното право (принцип 
на равностойност), и не трябва да водят 
до ситуация, в която е практически 
невъзможно или изключително трудно 
да се упражни европейското право на 
обезщетение (принцип на ефективност). 
В това отношение трябва да се вземат 
предвид евентуалната информационна 
асиметрия между страните и фактът, че 
количественото определяне на вредата 
означава да се оцени как въпросният 
пазар би се развил при липса на 
нарушение. Тази оценка предполага 
сравнение със ситуация, която по 
подразбиране е хипотетична и поради 
това не може да се направи с абсолютна 
точност. Следователно е целесъобразно 
националните съдилища да получат 
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правомощия за изчисляване на размера 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията.

правомощия за изчисляване на размера 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията. 
При извършването на това 
изчисляване се акцентира върху 
изчислението на вредата, 
представено от страната, понесла 
вреди.

Or. en

Обосновка

За да се повиши защитата на страната, понесла вреди от нарушения на правото в 
областта на конкуренцията, е важно да се гарантира, че по време на производството 
се обръща сериозно внимание на нейната позиция. Чрез подчертаване на изчислението 
на вредата от страната, понесла вреди, се гарантира, че по-слабата страна е 
защитена. Това също би възпряло допълнително участието на картелите, тъй като 
влиянието на нарушителите в рамките на съдебното производство се ограничава.

Изменение 95
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) При липса на правила на 
Европейския съюз относно 
количественото определяне на вредата, 
причинена от нарушение на правото в 
областта на конкуренцията, 
изискванията, които страната, понесла 
вреди, трябва да изпълни при 
доказването на размера на понесената 
вреда, степента на точност при 
доказването на този размер, методите, 
които могат да се използват за 
количествено определяне на размера, и 
последиците в случай на непълно 
спазване на поставените изисквания се 
определят от националната правна 
система на всяка държава членка и от 
националните съдилища. При все това 

(36) При липса на правила на 
Европейския съюз относно 
количественото определяне на вредата, 
причинена от нарушение на правото в 
областта на конкуренцията, 
изискванията, които страната, понесла 
вреди, трябва да изпълни при 
доказването на размера на понесената 
вреда, степента на точност при 
доказването на този размер, методите, 
които могат да се използват за 
количествено определяне на размера, и 
последиците в случай на непълно 
спазване на поставените изисквания се 
определят от националната правна 
система на всяка държава членка и от 
националните съдилища. При все това 
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тези национални изисквания не следва 
да бъдат по-неблагоприятни от 
изискванията, уреждащи подобни 
искове по националното право (принцип 
на равностойност), и не трябва да водят 
до ситуация, в която е практически 
невъзможно или изключително трудно 
да се упражни европейското право на 
обезщетение (принцип на ефективност). 
В това отношение трябва да се вземат 
предвид евентуалната информационна 
асиметрия между страните и фактът, че 
количественото определяне на вредата 
означава да се оцени как въпросният 
пазар би се развил при липса на 
нарушение. Тази оценка предполага 
сравнение със ситуация, която по 
подразбиране е хипотетична и поради 
това не може да се направи с абсолютна 
точност. Следователно е целесъобразно 
националните съдилища да получат 
правомощия за изчисляване на размера 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията.

тези национални изисквания не следва 
да бъдат по-неблагоприятни от 
изискванията, уреждащи подобни 
искове по националното право (принцип 
на равностойност), и не трябва да водят 
до ситуация, в която е практически 
невъзможно или изключително трудно 
да се упражни европейското право на 
обезщетение (принцип на ефективност). 
В това отношение трябва да се вземат 
предвид евентуалната информационна 
асиметрия между страните и фактът, че 
количественото определяне на вредата 
означава да се оцени как въпросният 
пазар би се развил при липса на 
нарушение. Тази оценка предполага 
сравнение със ситуация, която по 
подразбиране е хипотетична и поради 
това не може да се направи с абсолютна 
точност. Следователно е целесъобразно 
националните съдилища да получат 
правомощия за изчисляване на размера 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията. 
Държавите членки гарантират, че 
при поискване, НОЗК ще предоставят 
насоки за количествено определяне на 
вредите.

Or. en

Изменение 96
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Ето защо страните, понесли вреди, 
и предприятията нарушители следва да 
бъдат насърчени да постигнат 
споразумение относно обезщетяването 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията, 
чрез механизми за решаване на спорове 

(37) Ето защо страните, понесли вреди, 
и предприятията нарушители следва да 
бъдат насърчени да постигнат 
споразумение относно обезщетяването 
на вредата, причинена от нарушението 
на правото в областта на конкуренцията, 
чрез механизми за решаване на спорове 
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по взаимно съгласие, например 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
арбитраж и медиация. Когато е 
възможно, този механизъм за решаване 
на спорове по взаимно съгласие следва 
да обхваща колкото се може повече 
страни, понесли вреди, и извършили 
нарушение предприятия. Поради това 
разпоредбите на настоящата директива 
по отношение на решаването на спорове 
по взаимно съгласие имат за цел да 
улеснят използването на такива 
механизми и да повишат тяхната 
ефективност.

по взаимно съгласие, например 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
арбитраж и медиация. Когато е 
възможно, този механизъм за решаване 
на спорове по взаимно съгласие следва 
да обхваща колкото се може повече 
страни, понесли вреди, и извършили 
нарушение предприятия. Поради това 
разпоредбите на настоящата директива 
по отношение на решаването на спорове 
по взаимно съгласие имат за цел да 
улеснят използването на такива 
механизми и да повишат тяхната 
ефективност, и по никакъв начин не 
обезкуражава страните от постигане 
на споразумение.

Or. en

Изменение 97
Оле Шмид

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Разноските, свързани със 
съдебното производство, следва да не 
възпрепятстват предявяването на 
основателни искове пред 
националните съдилища. Поради 
това държавите членки следва да 
предприемат целесъобразни мерки, за 
да предоставят на страните, понесли 
вреди, достъп до финансиране за 
предявяване на иск за обезщетение. 
Това може да се постигне чрез фонд, 
финансиран от глоби, платени от 
нарушители, като ищците се 
подкрепят финансово с цел 
получаване на индикативно съдебно 
решение за иска за обезщетение.

Or. en
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Обосновка

Рискът от задължение за заплащане на съдебните разноски при загуба на делото 
може да бъде фактор, който силно възпира даден потребител, организация на 
потребителите или малко дружество от предявяване на иск. Може да се създаде 
фонд, който да се финансира от глобите, изплатени вследствие на производства за 
нарушения на конкуренцията. Този фонд ще финансира първото индикативно съдебно 
решение при евентуално производство въз основа на доказателства, предоставени от 
евентуален ищец. Следва да се изтъкне, че се запазва правилото „загубилият делото 
плаща“.

Изменение 98
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 44a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Като има предвид, че 
директивата ще промени значително 
законодателството на държавите 
членки относно гражданските искове, 
по-специално относно разкриването 
на доказателства, следва да бъде 
установен подходящ преходен режим, 
с цел справяне с искове, които вече са 
били заведени преди влизането в сила 
на настоящата директива. 
Следователно, законодателството на 
държавите членки, прието във връзка 
с прилагането на директивата, следва 
да важи само за случаи, отнесени до 
национален съд след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 99
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се определят 
някои правила, необходими с оглед да 
се гарантира, че всяко физическо или 
юридическо лице, което е понесло вреда 
вследствие на нарушение на 
членове 101 или 102 от Договора или 
националното право в областта на 
конкуренцията, може ефективно да 
упражни правото на пълно обезщетение 
за тази вреда. Освен това с директивата 
се определят правила за насърчаване на 
ненарушена конкуренция на вътрешния 
пазар и отстраняване на пречките пред 
правилното му функциониране чрез 
гарантиране на равностойна защита в 
целия Съюз за лицата, понесли такава 
вреда.

1. С настоящата директива се определят 
някои правила, необходими с оглед да 
се гарантира, че всяко физическо или 
юридическо лице, което е понесло вреда 
вследствие на нарушение на 
членове 101 или 102 от Договора или 
националното право в областта на 
конкуренцията, от предприятие или 
от група от предприятия, може 
ефективно да упражни правото да 
поиска пълно обезщетение за тази вреда 
от страните, извършили 
нарушението. Освен това с 
директивата се определят правила за 
насърчаване на ненарушена 
конкуренция на вътрешния пазар и 
отстраняване на пречките пред 
правилното му функциониране чрез 
гарантиране на равностойна защита в 
целия Съюз за лицата, понесли такава 
вреда.

Or. en

Изменение 100
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат пълно 
обезщетение за тази вреда.

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат пълно 
обезщетение за тази вреда от 
страните, извършили нарушението, 
чрез пряко или непряко частно дело.

Or. en
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Изменение 101
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат пълно 
обезщетение за тази вреда.

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат и да получат 
пълно обезщетение за тази вреда.

Or. en

Изменение 102
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и плащане на 
лихва от момента на настъпване на 
вредата до момента, в който 
действително е изплатено обезщетение 
за тази вреда.

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и за лихвата от 
момента на настъпване на вредата до 
момента, в който действително е 
изплатено обезщетение за тази вреда.

Or. en

Изменение 103
Диогу Фейо
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и плащане на лихва 
от момента на настъпване на 
вредата до момента, в който 
действително е изплатено обезщетение 
за тази вреда.

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и плащане на лихва 
и действително е изплатено 
обезщетение за тази вреда.

Or. en

Изменение 104
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и плащане на лихва 
от момента на настъпване на 
вредата до момента, в който 
действително е изплатено 
обезщетение за тази вреда.

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и — съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство относно плащането 
на лихва — изплащане на лихва за тази 
вреда.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 18 (проектодоклад) с цел изясняване.
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Изменение 105
Андреас Шваб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Наказателни обезщетения, 
множествени искове за обезщетение 
или други видове обезщетения и 
санкции, водещи до 
свръхкомпенсиране, са изключени.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящата директива е да гарантира пълно компенсиране. Целта на този 
възпиращ ефект е в прилагането от страна на публичните органи. Следователно 
наказателни обезщетения или всеки друг вид обезщетения, водещи до 
свръхкомпенсиране, трябва да бъдат изключени.

Изменение 106
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение.

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат 
професионално и икономически 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение. 
Държавите членки въвеждат 
механизми за колективна защита, 
основани на определени общи 
принципи за прилагането на 
членове 101 и 102 от Договора 
съгласно Предложение 2013/396/ЕС на 
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Комисията.

Or. en

Изменение 107
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение.

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат, 
пряко или чрез свои представители, 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение, да 
насърчават съдебните мерки и да ги 
прилагат чрез решаване на спорове по 
взаимно съгласие.

Or. en

Изменение 108
Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение.

3. Държавите членки гарантират, че 
всички страни, понесли вреди, могат 
ефективно да упражняват своето право 
да предявяват искове за обезщетение и 
да започват процедури за колективна 
защита за частните искове за 
обезщетение.

Or. en

Обосновка

Възможността ищците да започват процедури за колективна защита е от особено 
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значение за гарантиране, че пострадалите от нарушения на политиката в областта 
на конкуренцията, по-специално потребителите и МСП, имат възможност за достъп 
до правосъдие. Като се има предвид информационния дисбаланс и трудностите, 
свързани с предявяване на искове за обезщетения, индивидуалните искове често са 
трудоемки и невъзможни. Колективната защита е основна част от настоящата 
директива, тъй като тя позволява на ищците да обединят ресурсите си, за да 
гарантират, че е предприето действие за получаване на обезщетение за извършени 
нарушения.

Изменение 109
София ин 'т Велд

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки въвеждат 
механизми за колективна защита, 
основани на определени общи 
принципи за прилагането на 
членове 101 и 102 от Договора, както 
е посочено в 
Предложение 2013/396/ЕС на 
Комисията.

Or. en

Изменение 110
Шарън Боулс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Общият размер на изплатените 
глоби и обезщетения следва да не се 
влияе от това, дали искът от страна 
на органа за защита на 
конкуренцията следва или предхожда 
частния иск. И в двата случая, 
органите за защитата на 
конкуренцията обединяват общия 
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размер на изплатените глоби и 
обезщетения, например чрез отлагане 
на част от глобата, когато се очаква 
последващо действие. Обаче това не 
следва да води до продължителна 
несигурност по отношение на 
окончателността на споразумението 
за предприятията, нито да накърнява 
правото на отделни лица и на 
предприятия да получат обезщетение 
за претърпени вреди.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да не бъдат поставени в по-лошата позиция заради 
предприемане на последващо вместо пряко действие. Големите обществени глоби не 
следва да правят потребителите неспособни да поискат подходящо обезщетение чрез 
последващо действие, вместо предприемане на пряко действие.

Изменение 111
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „колективен иск“ означава: i) 
правен механизъм, който дава 
възможност да се търси 
прекратяването на незаконно 
поведение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
предявява представителни искове 
(колективен иск за преустановяване 
на нарушение); ii) правен механизъм, 
който дава възможност да се търси 
обезщетение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица, които претендират, че са били 
ощетени в ситуация на масова вреда, 
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или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
предявява представителни искове 
(колективен иск за обезщетение);

Or. en

Изменение 112
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „колективен иск“ означава: i) 
правен механизъм, който дава 
възможност да се търси 
прекратяването на незаконно 
поведение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
предявява представителни искове 
(колективен иск за преустановяване 
на нарушение); ii) правен механизъм, 
който дава възможност да се търси 
обезщетение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица, които претендират, че са били 
ощетени в ситуация на масова вреда, 
или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
предявява представителни искове 
(колективен иск за обезщетение);

Or. en

Изменение 113
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд; 
определението обхваща също искове, 
чрез които дадено лице, действащо 
от името на една или повече страни, 
понесли вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд, 
когато тази възможност е 
предвидена в националното право;

3. „иск за обезщетение“ означава иск, 
чрез който претенция за понесени вреди 
се предявява пред национален съд;

Or. en

Изменение 114
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд; 
определението обхваща също искове, 
чрез които дадено лице, действащо 
от името на една или повече страни, 
понесли вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд, 
когато тази възможност е 
предвидена в националното право;

3. „иск за обезщетение“ означава иск, 
чрез който претенция за понесени вреди 
се предявява пред национален съд;

Or. en

Изменение 115
Жан-Пол Гозес
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд; 
определението обхваща също искове, 
чрез които дадено лице, действащо 
от името на една или повече страни, 
понесли вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд, 
когато тази възможност е 
предвидена в националното право;

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд;

Or. en

Изменение 116
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд; 
определението обхваща също искове, 
чрез които дадено лице, действащо от 
името на една или повече страни, 
понесли вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд, 
когато тази възможност е 
предвидена в националното право;

3. „иск за обезщетение“ означава иск в 
съответствие с националното 
законодателство, чрез който страна, 
понесла вреди, предявява претенция за 
понесени вреди пред национален съд; 
определението обхваща също искове, 
чрез които дадено лице действа от 
името на една или повече страни, 
понесли вреди, които предявяват 
претенция за понесени вреди пред 
национален съд;

Or. en
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Изменение 117
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „ситуация на масова вреда“ 
означава ситуация, в която две или 
повече физически или юридически 
лица предявяват претенция, че са 
претърпели вреда, подлежаща на 
обезщетение в резултат на една и 
съща незаконна дейност, свързана с 
конкуренция, на едно или повече 
физически или юридически лица;

Or. en

Изменение 118
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „колективен иск“ означава: i) 
правен механизъм, който дава 
възможност да се търси 
прекратяването на незаконно 
поведение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
предявява представителни искове 
(колективен иск за преустановяване 
на нарушение); ii) правен механизъм, 
който дава възможност да се търси 
обезщетение съвместно от две или 
повече физически или юридически 
лица, които претендират, че са били 
ощетени в ситуация на масова вреда, 
или от организация, която има 
процесуална легитимация да 
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предявява представителни искове 
(колективен иск за обезщетение);

Or. en

Обосновка

През февруари 2012 г. Европейският парламент прие резолюцията „Към съгласуван 
европейски подход за колективна защита“, в която призовава за предложение в 
областта на колективната правна защита, включително общ набор от принципи, 
който предоставя еднакъв достъп до правосъдие чрез колективни искове в рамките на 
Съюза, който разглежда нарушения на правата на потребителите. Механизъм за 
колективна правна защита би подсилил значително ефективното прилагане на 
правото в областта на конкуренцията и би увеличил защитата на потребителите.

Изменение 119
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. „ситуация на минимални и 
разпространени вреди“ означава 
ситуация на масова вреда, при която 
броят на физическите и 
юридическите лица, които са понесли 
пряко или непряко вреди, е много 
голям, и единичният размер на 
обезщетението обезкуражава 
значителна част от страните, 
понесли вреди, да подават 
индивидуални искове;

Or. en

Изменение 120
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. „трансгранични дела“ означава 
ситуация на масова вреда, при която 
вредното събитие, което е причинило 
щети, е в резултат на една и съща 
незаконна дейност, свързана с 
конкуренция, извършена в повече от 
една държава членка;

Or. en

Изменение 121
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. „европейска ситуация на 
минимални и разпространени вреди“ 
означава ситуация на трансгранични 
минимални и разпространени щети, 
спрямо които Комисията действа 
съгласно глава III от 
Регламент 1/2003.“

Or. en

Изменение 122
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „групов иск“ означава претенция 
предявена съвместно от две или 
повече страни, понесли вреди, или от 
техни представители, посочени 
съгласно закона, в ситуация на масова 



PE521.623v01-00 48/112 AM\1006388BG.doc

BG

вреда;

Or. en

Изменение 123
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „страна, понесла вреда“ означава 
всяко лице, което има претенция за 
понесени вреди;

5. „страна, понесла вреда“ означава 
всяко лице, което е понесло вреда в 
резултат на антиконкурентно 
поведение;

Or. en

Изменение 124
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съд, извършващ съдебен контрол“ 
означава национален съд, който е 
упълномощен да извършва съдебен 
контрол върху решенията на 
национален орган за защита на 
конкуренцията, като в този контекст той 
може да има и правомощието да 
установява нарушения на членове 101 
или 102 от Договора;

9. „съд по защита на конкуренцията“ 
означава национален съд, който е 
упълномощен да извършва съдебен 
контрол върху решенията на 
национален орган за защита на 
конкуренцията, като в този контекст той 
може да има и правомощието да 
установява нарушения на членове 101 
или 102 от Договора;

Or. en

Изменение 125
Диогу Фейо
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „окончателно“ решение за 
установяване на нарушение означава 
решение за установяване на нарушение 
на орган за защита на конкуренцията 
или съд, извършващ съдебен контрол, 
което повече не може да се 
преразглежда;

11. „окончателно“ решение за 
установяване на нарушение означава 
решение за установяване на нарушение 
на орган за защита на конкуренцията 
или съд по защита на конкуренцията, 
което повече не може да се 
преразглежда;

Or. en

Изменение 126
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „картел“ означава споразумение 
и/или съгласувана практика между 
два или повече конкуренти с цел 
координиране на тяхното 
конкурентно поведение на пазара 
и/или повлияване на съответните 
параметри на конкуренция чрез 
практики като фиксиране или 
координиране на покупните или 
продажните цени или други търговски 
условия, определяне на квоти за 
производството или продажбите, 
поделяне на пазари и клиенти, 
включително манипулиране на търгове, 
ограничения на вноса или износа и/или 
антиконкурентни действия срещу други 
конкуренти;

12. „картел“ означава двама или повече 
хоризонтални конкуренти, които 
координират поведението си в 
рамките на даден пазар, за да получат 
повече печалби от това, което е 
възможно при нормална конкуренция, 
или които координират поведението 
си в рамките на пазара, за да 
попречат на предприятия, които 
действат съгласно нормални пазарни 
условия, да спечелят пазарен дял, 
наред с другото, чрез практики като 
фиксиране или координиране на 
покупните или продажните цени или 
други търговски условия, неправомерни 
лицензионни практики, определяне на 
квоти за производството или 
продажбите, поделяне на пазари и 
клиенти, включително манипулиране на 
търгове, ограничения на вноса или 
износа и/или антиконкурентни действия 
срещу други конкуренти;
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Or. en

Изменение 127
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер“ 
означава програма, въз основа на която 
участник в таен картел, независимо от 
другите предприятия, участващи в 
картела, сътрудничи при разследването 
на орган за защита на конкуренцията, 
като доброволно предоставя изявления, 
свързани с неговите познания относно 
картела и своята роля в него, в замяна на 
което участникът се освобождава от 
глобите, които ще бъдат наложени на 
картела, или размерът на неговата глоба 
се намалява;

13. „програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер“ 
означава програма, засягаща 
приложението на член 101 от 
Договора или съответната 
разпоредба съгласно националното 
законодателство, въз основа на която 
участник в таен картел, независимо от 
другите предприятия, участващи в 
картела, сътрудничи при разследването 
на орган за защита на конкуренцията, 
като доброволно предоставя изявления, 
свързани с неговите познания относно 
картела и своята роля в него, в замяна на 
което участникът се освобождава от 
глобите, които ще бъдат наложени на 
картела, или размерът на неговата глоба 
се намалява;

Or. en

Изменение 128
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ 
означава устно или писмено 
доброволно предоставено изявление 

заличава се
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от предприятие или от негово име, 
предоставено на орган за защита на 
конкуренцията, в което се описват 
познанията на предприятието 
относно таен картел и неговата роля 
в него, като изявлението е изготвено 
специално за представяне на органа с 
оглед освобождаване от глоби или 
намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване 
от глоби и намаляване на техния 
размер във връзка с прилагането на 
член 101 от Договора или 
съответната разпоредба съгласно 
националното право; тук не се 
включват документи или 
информация, които съществуват 
независимо от производството на 
орган за защита на конкуренцията 
(„вече съществуваща информация“);

Or. en

Изменение 129
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от предприятие 
или от негово име, предоставено на 
орган за защита на конкуренцията, в 
което се описват познанията на 
предприятието относно таен картел и 
неговата роля в него, като изявлението е 
изготвено специално за представяне на 
органа с оглед освобождаване от глоби 
или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно, писмено или всякакво друго 
доброволно предоставено изявление от 
предприятие или от негово име, 
предоставено на орган за защита на 
конкуренцията, в което се описват 
познанията на предприятието относно 
таен картел и неговата роля в него, като 
изявлението е изготвено специално за 
представяне на органа с оглед 
освобождаване от глоби или намаляване 
на техния размер съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
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във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право; тук не се 
включват документи или информация, 
които съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

на техния размер във връзка с 
прилагането на член 101 от Договора 
или съответната разпоредба съгласно 
националното право; тук не се включват 
документи или информация, които 
съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

Or. en

Изменение 130
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от предприятие 
или от негово име, предоставено на 
орган за защита на конкуренцията, в 
което се описват познанията на 
предприятието относно таен картел и 
неговата роля в него, като изявлението е 
изготвено специално за представяне на 
органа с оглед освобождаване от глоби 
или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право; тук не се 
включват документи или информация, 
които съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от предприятие 
или от негово име, предоставено на 
орган за защита на конкуренцията, в 
което се описват познанията на 
предприятието относно таен картел и 
неговата роля в него, като изявлението е 
изготвено специално за представяне на 
органа с оглед освобождаване от глоби 
или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право; тук не се 
включват документи или информация, 
които съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“), или каквато и да било 
информация, предоставена при искане 
от страна на орган за защита на 
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конкуренцията;

Or. en

Обосновка

Изменение за правна яснота. Изявления на предприятие във връзка с освобождаване 
от глоби и намаляване на техния размер са тези изявления, които са дадени 
доброволно. Следва да не се включва информация, поискана от органа за защита на 
конкуренцията, като например при молби за информация

Изменение 131
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от 
предприятие или от негово име, 
предоставено на орган за защита на 
конкуренцията, в което се описват 
познанията на предприятието относно 
таен картел и неговата роля в него, като 
изявлението е изготвено специално за 
представяне на органа с оглед 
освобождаване от глоби или намаляване 
на техния размер съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер във връзка с 
прилагането на член 101 от Договора 
или съответната разпоредба съгласно 
националното право; тук не се включват 
документи или информация, които 
съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от заявителя 
или от негово име, предоставено на 
орган за защита на конкуренцията, в 
което се описват познанията на 
заявителя относно таен картел и 
неговата роля в него, като изявлението е 
изготвено специално за представяне на 
органа с оглед освобождаване от глоби 
или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право; тук не се 
включват документи или информация, 
които съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

Or. en
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Изменение 132
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „заявление за постигане на 
споразумение“ означава доброволно 
предоставено изявление от 
предприятие или от негово име, 
подадено до орган за защита на 
конкуренцията, което съдържа 
потвърждение от предприятието за 
неговото участие в нарушение на член 
101 от Договора или съответната 
разпоредба от националното право и 
неговата отговорност за това 
нарушение, като изявлението е 
изготвено специално като формално 
искане към органа за провеждане на 
ускорено производство;

заличава се

Or. en

Изменение 133
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „надценка“ означава всяка 
положителна разлика между 
действително платената цена и 
цената, която би била определена при 
липса на нарушение на правото в 
областта на конкуренцията.

16. „надценка“ означава случаите, 
когато е била платена по-висока цена 
поради нарушение на закона за 
конкуренцията, изчислена чрез 
изваждане на цената, която би била 
определена при липса на нарушение на 
правото в областта на конкуренцията, 
от действително платената цена;

Or. en
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Изменение 134
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „уреждане на спор по взаимно 
съгласие“ означава споразумение, 
съгласно което се изплаща обезщетение 
след решаване на спор по взаимно 
съгласие.

17. „уреждане на спор по взаимно 
съгласие“ означава споразумение, 
съгласно което щетите се 
обезщетяват след решаване на спор по 
взаимно съгласие.

Or. en

Изменение 135
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Гаранции

1. Държавите членки гарантират, че 
загубилата страна по иск за 
обезщетение възстановява разумните 
правни разходи, които са възникнали 
за победилата страна (принцип 
„загубилият плаща“).
2. Държавите членки гарантират, че 
заплащането на адвокатите по иска 
за обезщетение не е причина за 
възникване на спор, което е ненужно 
от гледна точка на интереса на всяка 
от страните. По-специално, не са 
разрешени адвокатски хонорари 
според присъденото обезщетение, 
условни такси и всякакви други такси, 
изчислени въз основа на размера на 
постигнатото споразумение или 
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вреди, присъдени на ищеца или 
изплащането на които зависи от 
разходите по делото.

Or. en

Обосновка

Гаранциите трябва да бъдат включени, за да се предотвратят злоупотреби при 
разрешаването на спорове, като те нямат добавена стойност и дори могат да 
навредят на страните, понесли вреди. Трябва да се прилага принципът „загубилият 
плаща“ и адвокатите да нямат финансов интерес относно резултата, тъй като 
това може да породи ненужен и скъпоструващ спор.

Изменение 136
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Глава Iб – Трансгранични дела

Or. en

Изменение 137
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Единен форум

Държавите членки гарантират, че 
когато споровете засягат физически 
или юридически лица от няколко 
държави членки в трансгранични 
дела, националните правила за 



AM\1006388BG.doc 57/112 PE521.623v01-00

BG

допустимост или състоянието на 
чуждестранните ищци или 
представители с произход от друга 
национална правна система не 
възпрепятстват единен форум.

Or. en

Изменение 138
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4в
Признаване на национални 

представители
1. Държавите членки гарантират, че 
при трансгранични дела на всеки 
представител, определен 
предварително съгласно закон на друга 
държава членка, за да предприема 
представителни действия, е 
разрешено да сезира съда в държавата 
членка, която има юрисдикция да 
взема решения в ситуация на масова 
вреда.

Or. en

Изменение 139
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4г
Глава Iв – Групови действия
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Or. en

Изменение 140
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4д
Групови действия

1. Държавите членки гарантират, че 
даден представител, определен 
съгласно закона, може да получи 
обезщетение от името на две или 
повече страни, понесли вреди.
2. Държавите членки разрешават 
групови действия в името и от името 
на физически и юридически лица, 
които заявяват, че са били изложени 
на риск от понасяне на вреда или са 
били ощетени, като се има предвид, 
че тези лица не са страни по 
производството, да се предприемат 
най-малкото от:
а) представител, определен от 
колектив от страни, понесли вреди, 
формиран въз основа на принципа „да 
се включат“;
б) публичен орган, който има право да 
предявява иск от името на страни, 
понесли вреди, в случаи на минимални 
или разпространени вреди.
3. Държавите членки могат също 
така да разрешат предприемане на 
групови действия от представители, 
които са правни субекти, когато са 
изпълнени следните изисквания:
а) субектът е с идеална цел;
б) съществува пряка връзка между 
основните цели на субекта и правата, 
предоставени съгласно закона на 
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Съюза, за които се заявява, че са били 
нарушени и съгласно който се 
предприема действието; както и
в) субектът има достатъчно 
възможности по отношение на 
финансови ресурси, човешки ресурси и 
правен опит, да представлява 
множество ищци, като действа в 
техен най-добър интерес.
4. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища отсъждат 
относно групови действия само след 
като органът за защита на 
конкуренцията е констатирал 
нарушение на закона на Съюза. Това 
не изключва възможността за 
съдебни действия или уреждане на 
спор по взаимно съгласие относно 
несъгласия от страна на груповите 
представители.
5. Държавите членки трябва да 
гарантират, че всеки ищец е свободен 
да напусне страната на ищците по 
всяко време преди крайното съдебно 
решение да е постановено или, при 
друг случай — да е валидно уредено, 
като подлежи на същите условия, 
които се прилагат при оттегляне на 
индивидуални действия, без да бъде 
лишен от възможността да 
предявява претенциите си под друга 
форма, ако това не подкопава доброто 
правораздаване.
6. Физически или юридически лица, 
които имат претенция, че са били 
ощетени при същата ситуация на 
масова вреда, могат да се 
присъединят към страната на 
ищците по всяко време, преди 
съдебното решение да е постановено 
или, при друг случай — да е валидно 
уреден, ако това не подкопава доброто 
правораздаване.
7. Обезщетението, присъдено на 
физически или юридически лица, 
ощетени в ситуация на масова вреда, 
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не превишава обезщетението, което 
би било присъдено, ако претенцията е 
била предявена чрез индивидуални 
действия. По-специално се 
забраняват наказателни обезщетения 
или всеки друг вид обезщетения, 
които водят до свръхкомпенсиране в 
полза на страната ищец за 
нанесената вреда.
8. Държавите членки гарантират, че 
заплащането на адвокатите и 
методът на изчисляването му не 
създават причина за възникване на 
спор, което не е необходимо от гледна 
точка на интереса на всяка от 
страните. По принцип държавите 
членки не позволяват извънредни 
такси, които предизвикват риск от 
създаване на подобни стимули. 
Когато държавите членки по 
изключение разрешат извънредни 
такси, те предоставят подходящ 
национален регламент за тези такси 
по делата за колективна защита, 
като се взема предвид по-специално 
правото на пълно обезщетение на 
членовете на страната ищец.
9. Държавите членки създават 
национален регистър на груповите 
искове. Националният регистър е 
достъпен безплатно за всяко 
заинтересовано лице, по електронен 
път или по друг начин. Уебсайтовете, 
които публикуват регистъра, 
предоставят достъп до ясна и 
обективна информация относно 
наличните методи за получаване на 
обезщетение, включително 
извънсъдебните методи. 
Европейската комисия подпомага 
държавите членки в усилията им да 
гарантират съгласуваност на 
информацията, събрана в регистрите 
и тяхната оперативна 
съвместимост.

Or. en
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Изменение 141
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4е
Публични представителни искове

Държавите членки гарантират, че 
поне един орган има право да 
предявява групови искове от името на 
физически или юридически лица, 
който твърдят, че са били изложени 
на риск от причиняване на вреда или 
които са били ощетени в ситуация на 
минимални или разпространени 
вреди.

Or. en

Изменение 142
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 4ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4ж
Европейски публични представителни 

искове
Комисията, по собствена инициатива 
или по искане на Съвета, на 
Европейския парламент, на 
Европейската мрежа по конкуренция 
или на засегнатите държави членки, 
може да определи европейски 
публичен представител, който може 
да бъде определен ad hoc, в тясно 
сътрудничество със засегнатите 
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национални органи, да предявява 
колективен иск преди единен форум в 
случаи на трансгранични масови 
вреди и по-специално на европейски 
ситуации на минимални или 
разпространени вреди. Това следва да 
не засяга и да е независимо от ролята 
му по отношение на публичното 
прилагане на политиката на 
конкуренция.

Or. en

Изменение 143
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
ищец е представил разумно достъпни 
факти и доказателства, които дават 
действителни основания да се подозира, 
че той или лицата, които представлява, 
са понесли вреда вследствие на 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията, извършено от 
ответника, националните съдилища 
могат да разпоредят ответникът или 
трето лице да разкрият доказателства, 
независимо дали тези доказателства са 
включени и в преписката на орган за 
защита на конкуренцията, предмет на 
условията, посочени в настоящата глава. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че съдилищата имат 
правомощия да разпореждат разкриване 
на доказателства от ищеца или трета 
страна по искане на ответника.

Държавите членки гарантират, че когато 
ищец е представил разумна обосновка, 
подкрепена с достъпни факти и 
доказателства, които дават 
действителни основания да се подозира, 
че той или лицата, които представлява, 
са понесли вреда вследствие на 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията, извършено от 
ответника, националните съдилища 
могат да разпоредят ответникът или 
трето лице да разкрият доказателства, 
независимо дали тези доказателства са 
включени и в преписката на орган за 
защита на конкуренцията, предмет на 
условията, посочени в настоящата глава. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че съдилищата имат 
правомощия да разпореждат разкриване 
на доказателства от ищеца или трета 
страна по искане на ответника.

Or. en
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Изменение 144
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказала, че доказателствата под 
контрола на другата страна или трета 
страна са от значение във връзка с 
обосноваването на нейния иск или 
защита; и

а) предоставила разумна обосновка, че 
доказателствата под контрола на 
другата страна или трета страна са от 
значение във връзка с обосноваването 
на нейния иск или защита; и

Or. en

Изменение 145
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочила или отделни доказателства, 
или колкото се може по-прецизни и 
ограничени категории от тези 
доказателства въз основа на разумно 
достъпни факти.

б) посочила в разумната обосновка или 
отделни доказателства, или колкото 
може по-прецизни и ограничени 
категории от тези доказателства въз 
основа на разумно достъпни факти.

Or. en

Изменение 146
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища ограничават 
разкриването на доказателства до 
пропорционална степен. Когато 

заличава се
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определят дали поискано от дадена 
страна разкриване е пропорционално, 
националните съдилища отчитат 
законните интереси на всички 
засегнати страни и трети страни. 
По-специално съдилищата вземат 
предвид:
а) вероятността предполагаемото 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията действително да е 
било извършено;
б) обхвата и разходите за разкриване, 
особено за всички засегнати трети 
страни; и
в) дали доказателствата, които 
следва да бъдат разкрити, съдържат 
поверителна информация, особено 
такава, която се отнася за трети 
страни, и договореностите за защита 
на тази поверителна информация; 
както и
г) в случаи, в които нарушението се 
разследва или е било разследвано от 
орган за защита на конкуренцията – 
дали искането е било формулирано 
конкретно с оглед на естеството, 
предмета или съдържанието на тези 
документи, а не с общо искане 
относно документите, представени 
на орган за защита на конкуренцията 
или съхранявани в преписката на 
този орган.

Or. en

Обосновка

Предложеният режим не само е различен от някои национални режими за разкриване 
на доказателства, но той се различава и от Директива 2004/48/ЕО. Следователно 
проверката на пропорционалността трябва да бъде премахната.

Изменение 147
Шарън Боулс
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали доказателствата, които следва да 
бъдат разкрити, съдържат поверителна 
информация, особено такава, която се 
отнася за трети страни, и 
договореностите за защита на тази 
поверителна информация; и

в) дали доказателствата, които следва да 
бъдат разкрити, съдържат поверителна 
информация, особено такава, която се 
отнася за трети страни, и 
договореностите за защита на тази 
поверителна информация;

Or. en

Изменение 148
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в случаи, в които нарушението се 
разследва или е било разследвано от 
орган за защита на конкуренцията – 
дали искането е било формулирано 
конкретно с оглед на естеството, 
предмета или съдържанието на тези 
документи, а не с общо искане относно 
документите, представени на орган за 
защита на конкуренцията или 
съхранявани в преписката на този орган.

г) в случаи, в които нарушението се 
разследва или е било разследвано от 
орган за защита на конкуренцията – 
дали искането е било формулирано 
конкретно с оглед на естеството, 
предмета или съдържанието на тези 
документи, а не с общо искане относно 
документите, представени на орган за 
защита на конкуренцията или 
съхранявани в преписката на този орган; 
и

Or. en

Изменение 149
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – буква гa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изявленията на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер.

Or. en

Изменение 150
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища разполагат с 
ефективни мерки за защита на 
поверителна информация от 
неправилно използване във възможно 
най-голяма степен, като 
същевременно се гарантира, че 
съответните доказателства, 
съдържащи тази информация, са 
достъпни по иска за обезщетение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Националните правни привилегии не следва да бъдат засягани.

Изменение 151
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища разполагат с 

4. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища разполагат с 
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ефективни мерки за защита на 
поверителна информация от неправилно 
използване във възможно най-голяма 
степен, като същевременно се 
гарантира, че съответните 
доказателства, съдържащи тази 
информация, са достъпни по иска за 
обезщетение.

ефективни мерки за защита на 
поверителна информация от неправилно 
използване, като същевременно се 
гарантира, че съответните 
доказателства, съдържащи тази 
информация, са достъпни по иска за 
обезщетение.

Or. en

Изменение 152
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
пълно действие на правните привилегии 
и другите права, съгласно които лицата 
не се принуждават да разкриват 
доказателства.

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
действие на правните привилегии и 
другите права, съгласно които лицата не 
се принуждават да разкриват 
доказателства.

Въпреки това, когато ищец е 
представил разумно достъпни факти 
и доказателства, които дават 
действителни основания да се 
предположи, че той или лицата, 
които той представлява, са понесли 
вреда вследствие на нарушение на 
правилата за конкуренция, извършено 
от ответника, и че документи, 
съдържащи самоуличаващи 
доказателства, са абсолютно 
необходими за подкрепа на техния иск 
и съдържат доказателства, които не 
могат да бъдат предоставени по друг 
начин, националните съдилища 
могат да разпоредят ответникът 
или трето лице да разкрият 
доказателствата. Освен това 
държавите членки гарантират, че 
националните съдилища имат 
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правомощия да разпореждат 
разкриване на доказателства от 
ищеца или трета страна по искане на 
ответника.
Настоящата разпоредба не засяга 
правата и задълженията на 
националните съдилища съгласно 
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 
Съвета.

Or. en

Изменение 153
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
пълно действие на правните 
привилегии и другите права, съгласно 
които лицата не се принуждават да 
разкриват доказателства.

5. Държавите членки придават пълно 
действие на професионалните правни 
привилегии по силата на 
националното и европейското 
законодателство и другите права, 
съгласно които лицата не се 
принуждават да разкриват 
доказателства.

Or. en

Обосновка

Националните правни привилегии не следва да бъдат засягани.

Изменение 154
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
пълно действие на правните привилегии 
и другите права, съгласно които лицата 
не се принуждават да разкриват 
доказателства.

5. Държавите членки придават пълно 
действие на правните привилегии и 
другите права, съгласно които лицата не 
се принуждават да разкриват 
доказателства.

Or. en

Изменение 155
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че до 
степента, в която техните съдилища 
разполагат с правомощия да 
разпореждат разкриване, без да 
изслушват лицето, от което се иска да 
разкрие дадена информация, не може да 
се налага санкция за неспазване на 
такова разпореждане до момента, в 
който адресатът на разпореждането не 
бъде изслушан от съда.

6. Държавите членки гарантират, че до 
степента, в която техните съдилища 
разполагат с правомощия да 
разпореждат разкриване, без да 
изслушват лицето, от което се иска да 
разкрие дадена информация, освен в 
случаи на обоснована спешност, не 
може да се налага санкция за неспазване 
на такова разпореждане до момента, в 
който адресатът на разпореждането не 
бъде изслушан от съда.

Or. en

Изменение 156
Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки гарантират, 
че с цел улесняване на преговорите за 
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постигане на споразумение, 
потенциалните ищци са в състояние 
да получат доказателства относно 
размера на загубите от органа за 
защита на конкуренцията и от 
ответника, без никакво задължение 
за предприемане на правно действие.

Or. en

Обосновка

Целта на директивата е да насърчи уреждането на спорове по взаимно съгласие. 
Въпреки това, поради информационния дисбаланс ищецът често не е в състояние да 
определи размера на понесените щети или загуби, което прави уреждането на 
споровете по взаимно съгласие по-трудно. Досъдебното разкриване от националните 
органи за защита на конкуренцията, от Европейската комисия или от предполагаемия 
нарушител е необходимо, за да се гарантира, че ищецът може да добие поне 
приблизителна представа за понесените щети или загуби, без да се налага да прибягва 
до съда.

Изменение 157
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
за целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат в 
никой момент да разпореждат на 
страна по иска или трета страна да 
разкрие която и да било от следните 
категории доказателства:

заличава се

а) изявления на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер; и
б) заявления за постигане на 
споразумение.

Or. en
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Изменение 158
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат в 
никой момент да разпореждат на 
страна по иска или трета страна да 
разкрие която и да било от следните 
категории доказателства:

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат 
принципно да разпореждат на страна по 
иска или трета страна да разкрие 
изявления във връзка с освобождаване 
от глоби и намаляване на техния 
размер или друг документ, оповестен 
за целите на участието в програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или в процедура за 
постигане на споразумение от 
кандидата за освобождаване от глоби 
и намаляване на техния размер, и 
подаден до съответния орган за 
защита на конкуренцията, или 
изготвен от орган за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство. Въпреки това, когато 
ищец е представил разумно достъпни 
факти и доказателства, които дават 
действителни основания да се 
предположи, че той или лицата, 
които той представлява, са понесли 
вреда вследствие на нарушение на 
правилата за конкуренция, извършено 
от ответника, и че изявлението във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или друг 
документ, оповестен за целите на 
участието в програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или в процедура за 
постигане на споразумение от 
кандидата за освобождаване от глоби 
и намаляване на техния размер, и 
подаден до съответния орган за 
защита на конкуренцията, или 
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изготвен от орган за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство, са абсолютно 
необходими за подкрепа на техния иск 
и съдържат доказателства, които не 
могат да бъдат предоставени по друг 
начин, националните съдилища 
могат да разпоредят ответникът 
или трето лице да разкрият 
доказателствата, независимо дали 
тези доказателства са включени 
също и в преписката на орган за 
защита на конкуренцията, при 
зачитане на условията, посочени в 
настоящата глава. Освен това 
държавите членки гарантират, че 
националните съдилища имат 
правомощия да разпореждат 
разкриване на доказателства от 
ищеца или трета страна по искане на 
ответника.
Настоящата разпоредба не засяга 
правата и задълженията на 
националните съдилища съгласно 
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Това изменение замества изменение 29 в проектодоклада. Програмите за 
освобождаване от глоби са най-ефективният инструмент при откриването на 
антиконкурентни споразумения. Ако няма никакви данни за антиконкурентно 
поведение или те са малко, в крайна сметка, има малко или няма пострадали, които да 
бъдат обезщетени. По този начин документите, представени от заявителя, трябва 
да бъдат защитени с цел да се съхранят достатъчно стимули за програмата за 
освобождаване от глоби, като в същото време се гарантира, че сама по себе си 
закрилата е несъвместима с първичното право (Donau Chemie).

Изменение 159
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат в 
никой момент да разпореждат на 
страна по иска или трета страна да 
разкрие която и да било от следните 
категории доказателства:

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат да 
разпореждат под формата на общо 
изискване на страна по иска или трета 
страна да разкрие изявления на 
предприятия във връзка с 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер.

Or. en

Изменение 160
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изявления на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер; и

заличава се

Or. en

Изменение 161
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изявления на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер; и

a) всички новополучени 
инкриминиращи документи, 
предоставени от кандидат за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

Or. en
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Изменение 162
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изявления на предприятия във връзка 
с освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

а) изявления на предприятия (без 
приложенията) на първия кандидат 
за освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс относно достъпа до доказателства между искащите 
обезщетение и дружествата ответници може да бъде фактор номер едно за 
отнасянето на даден казус в съда. За постигане на това само изявлението във връзка 
с освобождаване от глоби и намаляване на техния размер на първия подател на 
сигнала следва да бъде защитено от разкриване. В допълнение, приложенията следва 
да останат достъпни, тъй като често те съдържат информация относно размера 
на загубите/щетите, необходима при предявяване на искове за обезщетение. 
Настоящото изменение се основава на предложение на Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 163
Арлийн Маккарти

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изявления на предприятия във връзка 
с освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

а) изявления на предприятия (без 
приложенията) на първия кандидат 
за освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

Or. en
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Обосновка

Предвид съществения информационен дисбаланс, който съществува между искащите 
обезщетение и дружествата ответници, достъпът до доказателства е 
жизненоважен фактор, определящ решението дали даден случай да стигне до съда. 
Следователно достъпът до доказателства не трябва да бъде ограничаван прекалено. 
Само изявлението във връзка с освобождаване от глоби и намаляване на техния 
размер на първия подател на сигнала следва да бъде защитено, докато приложенията 
към изявлението, които често сдържат информация относно размера на 
загубите/щетите, следва да бъдат разкривани.

Изменение 164
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изявления на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер; и

а) изявления от кандидати за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер; и

Or. en

Изменение 165
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заявления за постигане на 
споразумение.

заличава се

Or. en

Изменение 166
Антолин Санчес Преседо
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въпреки това, когато даден ищец е 
представил разумно достъпни факти 
и доказателства, показващи 
убедително, че определени данни или 
информация, които се отнасят до 
документ от тези категории и не 
може да бъдат предоставени по друг 
начин, са необходими за определяне на 
щетите и за подкрепа на неговия иск, 
и когато претенцията на ищеца на 
пръв поглед изглежда основателна, 
националните съдилища трябва да 
могат да:
а) оценят и анализират такъв 
документ;
б) изслушат заинтересованите 
страни, които го притежават; и
в) наредят ограничено разкриване на 
съответните данни или на онези 
части от въпросния документ, които 
са абсолютно необходими, за да може 
ищецът да разполага с равнището на 
информация, което се изисква за 
целта, при зачитане на подходящи 
условия, защитаващи обществения 
интерес и поверителната 
информация. 

Or. en

Изменение 167
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 

2. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
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националните съдилища могат да 
разпореждат разкриване на следните 
категории доказателства единствено 
след като орган за защита на 
конкуренцията е приключил своето 
производство или е взел решение, 
посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003:

националните съдилища могат да 
разпореждат разкриване на следните 
доказателства единствено след като 
орган за защита на конкуренцията е 
приключил своето производство или е 
взел решение, посочено в член 5 от 
Регламент № 1/2003 или в глава III от 
Регламент № 1/2003:

Or. en

Изменение 168
Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която е била 
изготвена от орган за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство.

заличава се

Or. en

Изменение 169
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която е била изготвена 
от орган за защита на конкуренцията в 
хода на неговото производство.

б) информация, която е била изготвена 
от орган за защита на конкуренцията в 
хода на неговото производство и 
включена в преписката на органа за 
защита на конкуренцията.

Or. en
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Изменение 170
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) документи за постигане на 
споразумение и оттеглени 
предложения.

Or. en

Изменение 171
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разкриването на доказателства от 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, които не попадат в 
някоя от категориите, изброени в 
параграф 1 или 2 от настоящия член, 
може да бъде разпореждано по искове за 
обезщетение по всяко време.

3. Разкриването на доказателства от 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, които не попадат в 
обхвата на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, може да бъде 
разпореждано по искове за обезщетение 
по всяко време, включително 
доказателства, съществуващи, 
независимо от производството на 
орган за защита на конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Изменение с цел внасяне на правна яснота, което гарантира, че предварително 
наличната информация не е защитена.

Изменение 172
София ин 'т Велд
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разкриването на доказателства от 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, които не попадат в 
някоя от категориите, изброени в 
параграф 1 или 2 от настоящия член, 
може да бъде разпореждано по искове за 
обезщетение по всяко време.

3. Разкриването на доказателства от 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, които не попадат в 
някоя от категориите, изброени в 
параграф 2 от настоящия член, може да 
бъде разпореждано по искове за 
обезщетение по всяко време.

Or. en

Изменение 173
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки гарантират, 
че заинтересованите страни, 
притежаващи изявление във връзка с 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или друг документ, 
разкрит за целите на участие в 
програма за освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или в 
процедура за постигане на 
споразумение от кандидата за 
освобождаване от глоби и подаден в 
органа за защита на конкуренцията 
или изготвен от органа за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство, биват изслушвани, 
преди национално съдилище да 
разпореди разкриване по силата на 
настоящия член във връзка с 
информация, произтичаща от 
конкретния документи.

Or. en
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Обосновка

Това изменение замества изменение 41 в проектодоклада. Програмите за 
освобождаване от глоби са най-ефективният инструмент при откриването на 
антиконкурентни споразумения. Ако няма никакви данни за антиконкурентно 
поведение или те са малко, в крайна сметка има малко или никакви пострадали, които 
да бъдат обезщетени. Документите трябва да бъдат защитени, за да се запазят 
достатъчно стимули за програмите за освобождаване от глоби и намаляване на 
техния размер. Следователно страните, които ги притежават, трябва да бъдат 
изслушани, преди национално съдилище да разпореди разкриване.

Изменение 174
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, които попадат в 
една от категориите, посочени в 
член 6, параграф 1, и които са 
получени от физическо или 
юридическо лице единствено чрез 
достъп до преписката на орган за 
защита на конкуренцията при 
упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от 
Регламент № 1/2003 или 
съответстващите разпоредби по 
националното право, не са допустими 
по искове за обезщетение.

заличава се

Or. en

Изменение 175
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, които попадат в една 
от категориите, посочени в член 6, 
параграф 1, и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право, не 
са допустими по искове за обезщетение.

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, посочени в член 6, 
параграф 1, и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право, не 
са допустими по искове за обезщетение.

Or. en

Изменение 176
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, които попадат в една 
от категориите, посочени в член 6, 
параграф 1, и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право, не 
са допустими по искове за обезщетение.

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, които попадат в една 
от категориите, посочени в член 6, 
параграф 1, и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права 
съгласно член 27 от Регламент № 1/2003 
или съответстващите разпоредби по 
националното право, не са допустими по 
искове за обезщетение.

Or. en

Изменение 177
Шарън Боулс
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които попадат в някоя 
от категориите, изброени в член 6, 
параграф 2 и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговото право на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответните разпоредби 
по националното право, не са допустими 
по искове за обезщетение до момента, в 
който органът за защита на 
конкуренцията не приключи своето 
производство или не вземе решение, 
както е посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003.

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, изброени в член 6, 
параграф 2 и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговото право на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответните разпоредби 
по националното право, не са допустими 
по искове за обезщетение до момента, в 
който органът за защита на 
конкуренцията не приключи своето 
производство или не вземе решение, 
както е посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003.

Or. en

Изменение 178
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които попадат в някоя от 
категориите, изброени в член 6, 
параграф 2 и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговото право на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответните разпоредби 
по националното право, не са допустими 
по искове за обезщетение до момента, в 

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които попадат в някоя от 
категориите, изброени в член 6, 
параграф 2 и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговото право 
съгласно член 27 от Регламент № 1/2003 
или съответните разпоредби по 
националното право, не са допустими по 
искове за обезщетение до момента, в 
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който органът за защита на 
конкуренцията не приключи своето 
производство или не вземе решение, 
както е посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003.

който органът за защита на 
конкуренцията не приключи своето 
производство или не вземе решение, 
както е посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003.

Or. en

Изменение 179
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право и 
които не са недопустими съгласно 
параграф 1 или 2 от настоящия член, 
могат да бъдат използвани само по иск 
за обезщетение от страна на това лице 
или от страна на физическо или 
юридическо лице, което е 
правоприемник на неговите права, 
включително лице, придобило неговия 
иск.

3. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право и 
които не са недопустими съгласно 
параграф 2 от настоящия член, могат да 
бъдат използвани само по иск за 
обезщетение от страна на това лице или 
от страна на физическо или юридическо 
лице, което е правоприемник на 
неговите права, включително лице, 
придобило неговия иск.

Or. en

Изменение 180
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Защита на лица, подаващи сигнали за 

нарушения
1. Всяко лице, които има разумни 
основания да счита, че дадено 
дружество е извършило или 
възнамерява да извърши нарушение по 
смисъла на правото на Съюза в 
областта на конкуренцията, може да 
уведоми за това орган за защита на 
конкуренцията, като предостави 
подробна информация по въпроса, и 
може да поиска неговата 
самоличност да се третира като 
поверителна във връзка с 
уведомлението.
2. Органът за защита на 
конкуренцията третира като 
поверителна самоличността на лице, 
което е уведомило органа за защита 
на конкуренцията и на което е дадена 
гаранция за поверителност от всяко 
лице, изпълняващо задължения или 
функции, свързани с 
администрирането или прилагането 
на правото на Съюза в областта на 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Въпреки че някои дела в областта на конкуренцията съществуват само благодарение 
на факта, че дадено лице е подало сигнал за нередности, в предложението за 
директива този факт не се упоменава изрично. Защитата на лицата, подаващи 
сигнали за нередности, засяга единствено самоличността на тези лица, но не и 
информацията, която те предоставят. За да се осигури предсказуемост и 
последователност на съдебните решения, личните данни следва да се добавят в 
директивата. В днешно време самоличността на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, се ползва със защита съгласно правото на държавите членки.
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Изменение 181
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Държавите членки гарантират, че с 
цел улесняване на преговорите за 
постигане на споразумение 
потенциалните ищци могат да 
получат доказателства относно 
размера на загубите от органа за 
защита на конкуренцията или от 
ответника, без да имат нужда да 
предприемат правно действие.

Or. en

Обосновка

Целта е да се насърчи уреждането на спорове по взаимно съгласие, но това не е лесно 
в условията на информационен дисбаланс. Въпреки че възможността за започване на 
производство съществува, задължението да се премине през съдебно производство 
може да възпрепятства постигането на споразумение. Следователно е необходимо 
досъдебно разкриване от националните органи за защита на конкуренцията, 
Комисията или предполагаемия нарушител за приблизително определяне на размера на 
щетите за целите на преговорите за постигане на споразумение. Въз основа на 
предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC).

Изменение 182
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) унищожаване на съществени 
доказателства, при условие че към 
момента на унищожаването:

б) унищожаване на съществени 
доказателства;
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Or. en

Изменение 183
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– унищожаващата страна е била 
страна по производството на орган за 
защита на конкуренцията във връзка 
с поведението, предмет на иска за 
обезщетение; или

заличава се

– унищожаващата страна е знаела 
или би трябвало да ѝ е известно, че 
пред националния съд е предявен иск 
за обезщетение и че доказателствата 
са били от значение за обосноваване 
на иска за обезщетение или защита 
срещу него; или
– унищожаващата страна е знаела, 
че доказателствата са били от 
значение за висящ или предстоящ иск 
за обезщетение, предявен от нея или 
срещу нея;

Or. en

Обосновка

Заличаване с цел правна яснота.

Изменение 184
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че Държавите членки гарантират, че когато 
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когато националните съдилища се 
произнасят по искове за обезщетение 
съгласно членове 101 или 102 от 
Договора или съгласно националното 
право в областта на конкуренцията по 
споразумения, решения или практики, 
които вече са предмет на окончателно 
решение за установяване на нарушение, 
издадено от национален орган за 
защита на конкуренцията или съд, 
извършващ съдебен контрол, тези 
съдилища не могат да вземат решения, 
които са в противоречие с това 
установяване на нарушение. Това 
задължение не засяга правата и 
задълженията съгласно член 267 от 
Договора.

националните съдилища се произнасят 
по искове за обезщетение съгласно 
членове 101 или 102 от Договора или 
съгласно националното право в областта 
на конкуренцията по споразумения, 
решения или практики, които вече са 
предмет на окончателно решение за 
установяване на нарушение, издадено от 
съд в областта на конкуренцията, тези 
съдилища не могат да вземат решения, 
които са в противоречие с това 
установяване на нарушение. В случай 
на окончателно решение за 
нарушение, издадено от национален 
орган за защита на конкуренцията, се 
приема, че констатацията на 
нарушение отговаря на истината. 
Това задължение не засяга правата и 
задълженията съгласно член 267 от 
Договора, правото на ефективни 
правни средства за защита и 
справедлив процес и правото на 
защита, съгласно членове 47 и 48 от 
Хартата, както и правото на 
справедлив процес съгласно член 6 от 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи. Съответно решенията на 
националните органи в областта на 
конкуренцията и съдилищата в 
областта на конкуренцията са 
задължителни, при условие че не са 
показани грешки при разследването и 
при условие че са спазени правата на 
защита.

Or. en

Изменение 185
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
националните съдилища се произнасят 
по искове за обезщетение съгласно 
членове 101 или 102 от Договора или 
съгласно националното право в областта 
на конкуренцията по споразумения, 
решения или практики, които вече са 
предмет на окончателно решение за 
установяване на нарушение, издадено от 
национален орган за защита на 
конкуренцията или съд, извършващ 
съдебен контрол, тези съдилища не 
могат да вземат решения, които са в 
противоречие с това установяване на 
нарушение. Това задължение не засяга 
правата и задълженията съгласно 
член 267 от Договора.

Държавите членки гарантират, че когато 
националните съдилища се произнасят 
по искове за обезщетение съгласно 
членове 101 или 102 от Договора или 
съгласно националното право в областта 
на конкуренцията по споразумения, 
решения или практики, които вече са 
предмет на окончателно решение за 
установяване на нарушение, издадено от 
национален орган за защита на 
конкуренцията или съд в областта на 
конкуренцията, тези съдилища не 
могат да вземат решения, които са в 
противоречие с това установяване на 
нарушение. Това задължение не засяга 
правата и задълженията съгласно 
член 267 от Договора.

Or. en

Изменение 186
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок не започва да тече 
преди страната, понесла вреда, да 
научи или може разумно да се 
предполага, че знае за:

заличава се

i) поведението, съставляващо 
нарушението;
ii) количественото определяне на 
това поведение като нарушение на 
европейското или националното 
право в областта на конкуренцията;
ii)факта, че това нарушение ѝ е 
причинило вреда, и
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iv) самоличността на лицето, което е 
причинило тази вреда.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящия член е да премахне пречките, свързани с давностните срокове за 
получаване на компенсация за щети, нанесени на потребителите, а не хармонизира 
всички европейски давностни срокове, касаещи правото в областта на конкуренцията. 
Текстът не трябва да надхвърля стриктно необходимото. Целта е вече постигната в 
другите параграфи.

Изменение 187
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок не започва да тече 
преди страната, понесла вреда, да научи 
или може разумно да се предполага, че 
знае за:

2. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок започва от крайната 
дата, след като страната, понесла 
вреда, научава или може разумно да се 
предполага, че знае за:

Or. en

Изменение 188
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) количественото определяне на това 
поведение като нарушение на 
европейското или националното право в 
областта на конкуренцията;

ii) количественото определяне на това 
поведение като нарушение на 
европейското или националното право в 
областта на конкуренцията, например в 
резултат на публичен иск;
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Or. en

Изменение 189
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне пет години.

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е хармонизиран на 
равнище на Съюза на пет години.

Or. fr

Обосновка

Предлага се давностният срок да бъде един и същ в рамите на вътрешния пазар.

Изменение 190
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне пет години.

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне шест години.

Or. en

Изменение 191
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне пет години.

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне десет години.

Or. en

Изменение 192
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Независимо от параграфи 1—4 от 
настоящия член, исковете за 
обезщетения се подават в рамките на 
десет години от събитията, които са 
ги породили.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 54 в проектодоклада, за да се гарантира, че 
абсолютният давностен срок не пречи на прекратяването по време на производство 
на орган за защита на конкуренцията. Началото на въпросния давностен период 
следва да започва от датата на възникване на основанията за иска.

Изменение 193
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 
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цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва най-рано 
една година, след като решението за 
установяване на нарушение е станало 
окончателно или производството е 
прекратено по друг начин.

цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва най-рано 
една година, след като решението за 
установяване на нарушение е станало 
окончателно, делото вече не може да 
бъде обжалвано или ревизирано или 
производството е прекратено по друг 
начин.

Or. en

Изменение 194
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 
цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва най-рано 
една година, след като решението за 
установяване на нарушение е станало 
окончателно или производството е 
прекратено по друг начин.

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 
цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва в 
последната една година, след като 
решението за установяване на 
нарушение е станало окончателно или 
производството е прекратено по друг 
начин.

Or. en

Изменение 195
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
предприятията, които са нарушили 
правото в областта на конкуренцията 
чрез съвместно поведение, са солидарно 
отговорни за щетите, причинени от 
нарушението: всяко от предприятията 
нарушители е длъжно да изплати 
обезщетение за цялата вреда и страната, 
понесла вреда, може да поиска пълно 
обезщетение от всяко от тези 
предприятия, докато не бъде напълно 
обезщетена.

1. Държавите членки гарантират, че 
предприятията, които са нарушили 
правото в областта на конкуренцията 
чрез съвместно поведение, са солидарно 
отговорни за щетите, причинени от 
нарушението: всяко от предприятията 
нарушители е длъжно да изплати 
обезщетение за цялата вреда и страната, 
понесла вреда, може да поиска пълно 
обезщетение от всяко от тези 
предприятия, докато не бъде напълно 
обезщетена.

Когато предприятието е МСП и не е 
предизвикало или причинило 
нарушението на правото в областта 
на конкуренцията от друго 
предприятие, и е доказало, че 
участието му в общия размер на 
причинените щети е по-малко от 
5 %, то носи отговорност само за 
щетите, които е предизвикало.

Or. en

Изменение 196
Жан-Пол Гозес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
предприятията, които са нарушили 
правото в областта на конкуренцията 
чрез съвместно поведение, са солидарно 
отговорни за щетите, причинени от 
нарушението: всяко от предприятията 
нарушители е длъжно да изплати 
обезщетение за цялата вреда и 
страната, понесла вреда, може да 
поиска пълно обезщетение от всяко 
от тези предприятия, докато не бъде 

1. Държавите членки гарантират, че 
предприятията, които са нарушили 
правото в областта на конкуренцията 
чрез съвместно поведение, са отговорни 
за щетите, причинени от нарушението: 
всяко от предприятията нарушители е 
длъжно да изплати пълно обезщетение 
за вредата, причинена на неговите 
преки и непреки потребители.
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напълно обезщетена.

Or. en

Изменение 197
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 
под отговорност от страни, понесли 
вреди, различни от неговите преки 
или непреки купувачи или доставчици, 
само когато тези страни, понесли 
вреди, докажат, че не могат да 
получат пълно обезщетение от 
другите предприятия, участвали в 
същото нарушение на правото в 
областта на конкуренцията.

заличава се

Or. en

Изменение 198
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 
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под отговорност от страни, понесли 
вреди, различни от неговите преки или 
непреки купувачи или доставчици, само 
когато тези страни, понесли вреди, 
докажат, че не могат да получат пълно 
обезщетение от другите предприятия, 
участвали в същото нарушение на 
правото в областта на конкуренцията.

под отговорност от страни, понесли 
вреди, различни от неговите преки или 
непреки купувачи или доставчици, само 
когато тези страни, понесли вреди, 
докажат, че не съществува разумна 
възможност да получат подходящо 
обезщетение от другите предприятия, 
участвали в същото нарушение на 
правото в областта на конкуренцията.

Or. en

Изменение 199
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 
под отговорност от страни, понесли 
вреди, различни от неговите преки 
или непреки купувачи или доставчици, 
само когато тези страни, понесли вреди, 
докажат, че не могат да получат пълно 
обезщетение от другите предприятия, 
участвали в същото нарушение на 
правото в областта на конкуренцията.

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 
под отговорност от страни, понесли 
вреди, когато тези страни, понесли 
вреди, не могат да получат пълно 
обезщетение от предприятия, участвали 
в същото нарушение на правото в 
областта на конкуренцията.

Or. en

Изменение 200
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
предприятието нарушител може да си 
възстанови дял от обезщетението от 
всяко друго предприятие нарушител, 
като неговият размер се определя в 
контекста на тяхната относителна 
отговорност за вредата, причинена от 
нарушението. Размерът на дела на 
предприятие, което е било освободено 
от глоба от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, не надхвърля 
размера на вредата, която то е 
причинило на своите преки или 
непреки купувачи или доставчици.

3. Държавите членки гарантират, че 
предприятието нарушител може да си 
възстанови дял от обезщетението от 
всяко друго предприятие нарушител, 
като неговият размер се определя в 
контекста на тяхната относителна 
отговорност за вредата, причинена от 
нарушението.

Or. en

Изменение 201
Диогу Фейо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
до степента, в която нарушението е 
причинило вреда на увредени страни, 
различни от преките или непреките 
купувачи или доставчици на 
предприятията нарушители, 
размерът на дела от обезщетението 
на лицето, освободено от глоби, се 
определя в контекста на неговата 
относителна отговорност за тази 
вреда.

заличава се

Or. en
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Изменение 202
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение. 
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

1. Държавите членки могат да 
предоставят за прилагане система, 
базирана на съдебната практика, при 
която ответникът по иск за 
обезщетение може да се позове в своята 
защита срещу иск за обезщетение на 
факта, че ищецът е прехвърлил цялата 
или част от надценката вследствие на 
нарушение, като в такъв случай 
доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

Or. en

Обосновка

Въпреки че използването на прехвърлянето като защита, което е достъпно в редица 
национални правни системи на ЕС, е целесъобразно решение, опасението, което това 
изменение има за цел да разгледа е, че законодателството на равнището на ЕС, както 
е предложено в настоящия член, може неумишлено да облагодетелства преките или 
непреките купувачи. Макар и без законодателство, съществува риск от 
несъгласуваност, и навярно би било по-добре да се позволи на държавите членки да 
прилагат прехвърлянето като защита чрез съдебната практика на ЕС.

Изменение 203
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 

1. Държавите членки гарантират, че 
ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
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прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение. 
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение. 
Без да се засяга търговската 
презумпция, че увеличението на 
цената се предава надолу по веригата 
на доставки, доказателствената тежест, 
свързана с доказване, че надценката е 
била прехвърлена, се поема от 
ответника, който може разумно да 
изиска разкриване от ищеца.

Or. en

Изменение 204
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение. 
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

1. Държавите членки гарантират, че 
ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение. 
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника, 
който не е задължен да плаща два 
пъти за една и съща вреда.

Or. en

Изменение 205
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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когато по иск за обезщетение 
наличието на претенция за понесени 
вреди или размерът на 
обезщетението, което следва да се 
присъди, зависи от въпроса дали или 
до каква степен на ищеца е била 
прехвърлена надценка, ищецът носи 
доказателствената тежест, 
свързана с доказване на 
съществуването и обхвата на това 
прехвърляне.

страните, понесли вреди вследствие 
на нарушение на правилата за 
конкуренция, имат право на 
обезщетение, независимо дали са 
преки или непреки купувачи.

Or. en

Обосновка

Настоящият член е ненужно усложнен. Общото правило е, че ищците следва да 
докажа претенцията си. Не е необходимо да се въвежда оборима презумпция за 
непреки купувачи, върху които е било прехвърлено дадено увеличение на цената, тъй 
като е невъзможно или прекалено сложно да се докаже, че картелната надценка е 
била прехвърлена върху непрекия купувач.

Изменение 206
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато по иск за обезщетение наличието 
на претенция за понесени вреди или 
размерът на обезщетението, което 
следва да се присъди, зависи от въпроса 
дали или до каква степен на ищеца е 
била прехвърлена надценка, ищецът 
носи доказателствената тежест, свързана 
с доказване на съществуването и 
обхвата на това прехвърляне.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато по иск за обезщетение наличието 
на претенция за понесени вреди или 
размерът на обезщетението, което 
следва да се присъди, зависи от въпроса 
дали или до каква степен на ищеца е 
била прехвърлена надценка, без да се 
засяга търговската презумпция, че 
увеличението на цената се прехвърля 
надолу по веригата на доставки, 
ищецът носи доказателствената тежест, 
свързана с доказване на съществуването 
и обхвата на това прехвърляне, и може 
разумно да изиска разкриване от 
страна на ответника.
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Or. en

Обосновка

Насочването на доказателствената тежест за прехвърлянето върху непрекия 
купувач може да изисква невъзможна за постигане информация за ценовата 
стратегия на директния купувач. Прехвърлянето на разходите надолу по веригата на 
доставки е нормална стопанска практика и трябва да бъде взета предвид.

Изменение 207
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В ситуацията, описана в параграф 1 
от настоящия член, се счита, че 
непрекият купувач е доказал, че му е 
била прехвърлена надценка, когато е 
доказал, че:

заличава се

а) ответникът е извършил нарушение 
на правото в областта на 
конкуренцията;
б) нарушението е довело до надценка 
за прекия купувач на ответника; и
в) той е закупил стоките или 
услугите, предмет на нарушението, 
или е закупил стоки или услуги, 
произтичащи от или съдържащи 
стоките или услугите, които са били 
предмет на нарушението.

Or. en

Обосновка

Настоящият член е ненужно усложнен.

Изменение 208
Бас Ейкхаут
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ответникът е извършил нарушение на 
правото в областта на конкуренцията;

а) ответникът е причинил, планирал 
или извършил нарушение на правото в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 209
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нарушението е довело до надценка за 
прекия купувач на ответника; и

б) нарушението е довело до надценка 
или изкривяване на пазара за купувача 
или за конкурента на ответника; и

Or. en

Изменение 210
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нарушението е довело до надценка за 
прекия купувач на ответника; и

б) нарушението е довело до надценка за 
кой да е купувач или за кой да е 
конкурент на ответника; и

Or. en
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Изменение 211
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) той е закупил стоките или услугите, 
предмет на нарушението, или е закупил 
стоки или услуги, произтичащи от или 
съдържащи стоките или услугите, които 
са били предмет на нарушението.

в) той е закупил стоките или услугите, 
предмет на нарушението, от пряк 
купувач или е закупил стоки или услуги, 
произтичащи от или съдържащи стоките 
или услугите, които са били предмет на 
нарушението.

Or. en

Изменение 212
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) цялата или част от надценката е 
била прехвърлена върху него.

Or. en

Обосновка

Непрекият купувач трябва да докаже, че надценката е била прехвърлена върху него. В 
противен случай, директивата може да доведе до нежелано свръхкомпенсиране: в 
случай на двойна правна неяснота (non liquet), нарушителят би следвало да плати 
обезщетение на прекия купувач (заради презумпцията за понесена вреда), както и на 
непрекия купувач (заради оспоримата презумпция в чл. 13). Такава ситуация следва да 
се избягва, тъй като целта на исковете за обезщетение следва да бъде пълно 
компенсиране, а не възпиране.

Изменение 213
Дерк Ян Епинк
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че съдът 
разполага с правомощия да изчисли 
какъв дял от тази надценка е бил 
прехвърлен.

Държавите членки гарантират, че съдът 
разполага с правомощия да изчисли 
какъв дял от надценката е бил 
прехвърлен на непрекия купувач.

Or. en

Обосновка

Настоящият член е ненужно усложнен.

Изменение 214
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф не засяга правото 
на нарушителя да докаже, че надценката 
не е била прехвърлена или не е била 
прехвърлена изцяло на непрекия 
купувач.

Настоящият член не засяга правото на 
нарушителя да докаже, че надценката не 
е била прехвърлена или не е била 
прехвърлена изцяло на непрекия 
купувач.

Or. en

Обосновка

Настоящият член е ненужно усложнен.

Изменение 215
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилата, определени в настоящата 
глава, не засягат правото на страна, 
понесла вреди, да поиска обезщетение 
за пропуснати ползи.

1. Правилата, определени в настоящата 
глава, не засягат правото на страна, 
понесла вреди, да поиска обезщетение 
за пропуснати ползи, действителни 
загуби и лихви от момента на 
настъпване на вредата до 
изплащането на обезщетението за 
тази вреда.

Or. en

Изменение 216
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилата, определени в настоящата 
глава, не засягат правото на страна, 
понесла вреди, да поиска обезщетение 
за пропуснати ползи.

1. Правилата, определени в настоящата 
глава, не засягат правото на коя да е 
страна, за която има вероятност да е 
понесла вреди, да поиска обезщетение 
за пропуснати ползи.

Or. en

Изменение 217
Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато оценяват дали е удовлетворено 
изискването за доказателствената 
тежест, произтичащо от прилагането на 
член 13, националните съдилища, 

1. Държавите членки гарантират, че 
когато оценяват дали е удовлетворено 
изискването за доказателствената 
тежест, произтичащо от прилагането на 
член 13, националните съдилища, 
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сезирани по иск за обезщетение, 
надлежно вземат под внимание:

сезирани по иск за обезщетение, могат 
да вземат под внимание:

Or. en

Изменение 218
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съответните резултати от 
публични дела в областта на 
конкуренцията, които помагат да се 
изпълнят критериите в параграф 2 
от член 13.

Or. en

Изменение 219
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
в случай на нарушение от картел се 
приема, че нарушението е причинило 
вреда. Предприятието нарушител 
има право да обори тази презумпция.

заличава се

Or. en

Обосновка

Отговорността на ищците да докажат равнището на загуба е дългогодишен общ 
правен принцип в целия ЕС. Предложението на Комисията е в противоречие с него и 
би довело до изкривяване на режима. Освен това ответникът би имал нужда от 
съществени икономически доказателства, за да обори такава презумпция, и 
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въвеждането на такава презумпция би довело до значителни трудности в случаите, 
при които има повече от един купувач (напр. доставчик, търговец на дребно и 
потребител).

Изменение 220
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
случай на нарушение от картел се 
приема, че нарушението е причинило 
вреда. Предприятието нарушител има 
право да обори тази презумпция.

1. Държавите членки гарантират, че в 
случай на нарушение от картел се 
приема, че нарушението е причинило 
вреда в рамките на пазара. 
Предприятието нарушител има право да 
обори тази презумпция.

Or. en

Изменение 221
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че съдът 
разполага с правомощия да изчислява 
размера на вредата.

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че въз 
основа на изчислението на страната, 
понесла вреди, съдът разполага с 
правомощия да изчислява размера на 
вредата.
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Or. en

Обосновка

За да се повиши защитата на страната, понесла вреди, от нарушения на правото в 
областта на конкуренцията, е важно да се гарантира, че по време на производството 
се обръща сериозно внимание на нейната позиция. Чрез подчертаване на изчислението 
на вредата от страната, понесла вреди, се гарантира, че по-слабата страна е 
защитена. Това също би възпряло допълнително участието на картелите, тъй като 
влиянието на нарушителите в рамките на съдебното производство се ограничава.

Изменение 222
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че съдът 
разполага с правомощия да изчислява 
размера на вредата.

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че съдът 
разполага с правомощия да изчислява 
размера на вредата, ако ищецът не е в 
състояние да докаже пряко размера 
на понесената вреда.

Or. en

Изменение 223
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че съдът 
разполага с правомощия да изчислява 
размера на вредата.

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че съдът 
разполага с правомощия да изчислява 
размера на вредата. При поискване, 
НОЗК предоставят насоки за 
количествено определяне на щетите.

Or. en

Изменение 224
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че органите за защита на 
конкуренцията одобряват 
споразуменията за компенсация или 
вземат под внимание резултатите 
от механизма за уреждане на спорове 
по взаимно съгласие, а разследването 
им включва количественото 
определяне на вредите и 
идентифицирането на пострадалите.

Or. en

Обосновка

Когато от органите за защита на конкуренцията се очаква да „подпечатат“ 
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резултатите от помирителната процедура за компенсиране, те разполагат с 
достатъчна информация, за да направят това. В повечето случаи органите не 
разследват вредата, причинена от нарушението на конкуренцията, нито групите на 
пострадалите, създавайки риск несправедливите уреждания да бъдат отчетени като 
смекчаващо обстоятелство при определяне на размера на глобите или постигане на 
споразумение с нарушител. Въз основа на предложение на Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 225
Шарън Боулс

Предложение за директива
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Уреждане на спорове по взаимно 

съгласие
Държавите членки гарантират, че са 
направени опити страните да бъдат 
улеснени да постигнат справедливо и 
бързо споразумение съгласно 
механизма за уреждане на спорове по 
взаимно съгласие, като този опит е 
задължителен в случай на последващи 
искове.
Това задължение обаче не следва да 
води до неоправдано удължаване на 
производството, нито да насърчава 
несправедливото уреждане на 
исковете.

Or. en

Изменение 226
Антолин Санчес Преседо

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва преглед на 
настоящата директива и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от [...] [изчислява се като 5 
години след датата, определена като 
краен срок за транспониране на 
настоящата директива.]

Комисията извършва преглед на 
настоящата директива и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от [...] [изчислява се като 2 
години след датата, определена като 
краен срок за транспониране на 
настоящата директива.] По 
целесъобразност, прегледът се 
придружава от законодателно 
предложение, в което може, наред с 
другото, да се обмисли 
възможността раните доброволни 
компенсации и споразуменията за 
компенсиране на вреди, причинени на 
пострадалите страни, преди 
решението за наличие на нарушение 
да бъде взето и съобщено навреме на 
органа за защита на конкуренцията, 
започнал производство съгласно 
Регламент (ЕО) № 1//200, може да 
представлява смекчаващо 
обстоятелство при налагането на 
публични санкции по силата на 
правото в областта на 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 227
Оле Шмид

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва преглед на 
настоящата директива и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от [...] [изчислява се като 5 
години след датата, определена като 
краен срок за транспониране на 
настоящата директива.]

Комисията извършва преглед на 
настоящата директива и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от [...] [изчислява се като 5 
години след датата, определена като 
краен срок за транспониране на 
настоящата директива.] Прегледът 
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включва оценка след прилагането на 
функционирането на колективната 
защита и колективните механизми за 
алтернативно решаване на спорове в 
рамките на прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията и компенсациите за 
вреди, понесени заради нарушаване на 
законодателството в областта на 
конкуренцията. Докладът изрично 
оценява възможността за 
разширяване на прилагането на 
колективната защита и 
колективните механизми за 
алтернативно решаване на спорове в 
други сектори на равнището на ЕС, с 
цел да се гарантира ефективна 
защита на потребителите и 
работещ вътрешен пазар.

Or. en

Изменение 228
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила Влизане в сила и преходни правила за 
неприключили дела

Or. en

Изменение 229
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите, приети от държавите 
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членки за прилагането на 
директивата, не се прилагат за 
искове за обезщетения, които са 
предмет на неприключили съдебни 
дела в национално съдилище на 
държава членка, заведени преди 
влизането в сила на директивата.

Or. en


