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Изменение 1
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да 
обмисли предложение за създаване на 
общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице,
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да 
обмисли предложение за създаване на 
директива за установяване на общи 
правила и механизми, гарантиращи 
достъп до пълно обезщетение за всяко 
физическо лице, претърпяло вреди в 
резултат на нарушение на 
конкурентното право;

Or. en

Изменение 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да
обмисли предложение за създаване на 
общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице, 
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

1. подкрепя Комисията, когато 
възнамерява с оглед на по-висока 
степен на правна сигурност и по-добра 
защита на потребителите, да предложи 
подходящия набор от законодателни 
и незаконодателни предложения, 
които ще позволят достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице, 
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

Or. en
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Изменение 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да 
обмисли предложение за създаване на 
общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице, 
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, 
внимателно да оцени създаването на 
общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до правосъдие в 
области, които стигат отвъд 
нарушенията на конкурентното право, 
с оглед насърчаване на последователен 
подход;

Or. en

Изменение 4
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да 
обмисли предложение за създаване на
общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице, 
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

1. призовава Комисията, с оглед на по-
висока степен на правна сигурност и по-
добра защита на потребителите, да 
установи общи правила и механизми, 
гарантиращи достъп до пълно 
обезщетение за всяко физическо лице, 
претърпяло вреди в резултат на 
нарушение на конкурентното право;

Or. el
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Изменение 5
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди;

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, като например 
асоциации на потребителите, 
държавни органи или професионални 
асоциации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди;

Or. en

Изменение 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди;

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, за полезен механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установени лица, които са претърпели 
вреди;

Or. en
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Изменение 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита представителните искове, 
които се предявяват от квалифицирани 
организации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди;

2. Приветства набора от 
предложения на Комисията по 
отношение на представителните 
искове, които се предявяват от 
квалифицирани организации, успоредно 
с възможността за колективни 
искове с право на участие (opt-in), 
които следва да спомогнат за 
гарантирането на обезщетяването на 
по-голямата част от лицата, които 
са претърпели вреди; при все това 
счита, че следва да се разгледат 
допълнително колективните искове с 
право на неучастие (opt-out), които 
имат предимството да водят до 
"постигане на споразумение веднъж 
завинаги" за ответниците, като по 
този начин се намалява 
несигурността; 

Or. en

Изменение 8
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди;

2. счита представителните искове, които 
се предявяват от квалифицирани 
организации, за необходим механизъм, 
особено в случая, свързан с множество 
лица с малки искове, с цел да се 
гарантира обезщетяването на всички 
установими лица, които са претърпели 
вреди без да се засяга правото им да 
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предявяват лични искове за 
обещетяване;

Or. el

Изменение 9
Jan Cremers

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подкрепя становището, че 
представителните искове и 
колективни искове с право на участие 
(opt-in) трябва взаимно да се допълват 
така, че да се постигне несъмнено 
равновесие между защита на 
интересите на отделните 
потребители и групи от 
потребители;

Or. en

Изменение 10
Jan Cremers

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подкрепя използването на 
колективни искове с право на участие 
(opt-in), но подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
остава свободният избор на 
потребителя дали да участва или не, 
без нежелана външна намеса в това 
решение;

Or. en
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Изменение 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да осигури 
допълнителни насоки на общностно 
ниво по отношение на количественото 
определяне на понесените вреди и 
загуби;

3. призовава Комисията да осигури 
допълнителни насоки на общностно 
ниво по отношение на количественото 
определяне на понесените вреди и 
загуби, при условие, че присъдените 
обезщетения не са по-високи от 
реално претърпените вреди, и че те 
накрая компенсират понесените 
вреди от точно определен кръг 
отделни лица, претърпели вреди; 

Or. en

Изменение 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да осигури 
допълнителни насоки на общностно 
ниво по отношение на количественото 
определяне на понесените вреди и 
загуби;

3. призовава Комисията да осигури 
допълнителни насоки на общностно 
ниво по отношение на количественото 
определяне на понесените вреди и 
загуби; настоява, че подобни насоки 
следва ясно да отхвърлят т.нар. 
наказателни обезщетения или 
всякакъв друг механизъм, който може 
да доведе до обезщетения, които са 
несъразмерни за понесената в 
действителност вреда;

Or. en
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Изменение 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че по отношение на 
колективните искове, следва да има 
две ясни предварителни условия преди 
подобни действия да бъдат 
започнати: 

(а) следва да има някаква форма на 
оценка или разглеждане на 
основанията, извършен от подходящ 
национален разрешаващ орган, който 
може да бъде национален съдия, 
омбудсман или изпълняващ подобна 
функция;

(б) следва да има някакъв 
предварителен опит или препоръка 
към страните за постигане на 
споразумение чрез извънсъдебно 
решаване на спорове;

изразява становището, че нито едно 
от тези условия не трябва 
неоправдано да забавя 
производствата, нито да ощетява
страните;

Or. en

Изменение 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя становището, че съдебните 
разноски следва да не възпират ищците 

4. подкрепя становището, че съдебните 
разноски следва да не възпират ищците 
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да предявяват основателни искове, като 
поради това призовава държавите-
членки да вземат подходящи мерки, 
например като се позволят изключения 
или се ограничи размерът на съдебните 
такси, за да се намалят разходите, 
свързани с исковете за обезщетение при 
нарушаване на антитръстовите правила;

да предявяват основателни искове, като 
поради това призовава държавите-
членки да вземат подходящи мерки, 
например като се позволят изключения 
или се ограничи размерът на съдебните 
такси, за да се намалят разходите, 
свързани с исковете за обезщетение при 
нарушаване на антитръстовите правила; 
при все това вярва, че е необходимо 
Комисията да работи допълнително 
за разглеждането на начина, по който 
точно подобни действия могат да 
бъдат финансирани от ищците и да 
проучи различни модели на 
финансиране, така че да се гарантира 
достъп до правосъдие;

Or. en

Изменение 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя становището, че съдебните 
разноски следва да не възпират 
ищците да предявяват основателни 
искове, като поради това призовава 
държавите-членки да вземат 
подходящи мерки, например като се 
позволят изключения или се ограничи 
размерът на съдебните такси, за да се 
намалят разходите, свързани с 
исковете за обезщетение при 
нарушаване на антитръстовите 
правила;

4. подкрепя становището на 
Комисията, че няма нужда да се 
предлагат никакви специфични 
промени към националните схеми 
относно процедурните разходи в 
полза на ищците; 

Or. en
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Изменение 16
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че правилата относно 
достъпа до доказателства, 
приложими за ищците, следва да 
бъдат засилени с оглед ищци, които 
са частни лица,  да имат ефективен 
достъп до досиета, които се пазят 
от органите за защита на 
конкуренцията;

Or. en

Изменение 17
Jan Cremers

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че необходимостта 
от свеждане до минимум на 
отрицателното въздействие от 
разкриване на доказателства по 
отношение на конкуренцията не 
следва да бъде априорен аргумент за 
отказ за разкриване на доказателства 
на потребителите, които 
(потенциално) имат основателен 
интерес да търсят обезщетение; 

Or. en
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Изменение 18
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. Счита, че Комисията следва да 
насърчава извънсъдебни споразумения 
с оглед ускоряване на арбитражното 
производство и намаляване на 
разходите; 

Or. el

Изменение 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя предложеното обръщане на 
тежестта на доказване, в полза на 
непреките купувачи, с презумпцията, че 
те поемат всички надвзети суми, 
генерирани от съответните незаконни 
практики;

5. счита, че  предложеното обръщане 
на тежестта на доказване, в полза на 
непреките купувачи, с презумпцията, че 
те поемат всички надвзети суми, 
генерирани от съответните незаконни 
практики, може да доведе до 
многократно обезщетяване;

Or. en

Изменение 20
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че при установено нарушение 
на член 81 или член 82 от Договора за 
ЕО изискването за наличие на вина 

6. счита, че при установено нарушение 
на член 81 или член 82 от Договора за 
ЕО изискването за наличие на вина 
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създава затруднения за претърпелите 
вреди и загуби лица и им пречи да 
получат полагащото се обезщетение за 
тях;

създава затруднения за претърпелите 
вреди и загуби лица и им пречи да 
получат полагащото се обезщетение за 
тях; следователно подкрепя 
предложението окончателните 
решения на националните органи за 
защита на конкуренцията да бъдат 
със задължителна сила навсякъде в 
ЕС;

Or. en

Изменение 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че при установено нарушение 
на член 81 или член 82 от Договора за 
ЕО изискването за наличие на вина 
създава затруднения за претърпелите 
вреди и загуби лица и им пречи да 
получат полагащото се обезщетение 
за тях;

6. счита, че при установено от 
публичен орган  нарушение на член 81 
или член 82 от Договора за ЕО по време 
на правоприлагането, ищецът трябва 
да е длъжен да докаже вината на 
ответника, за да получи обезщетение 
в рамките на иск за обезщетения, 
заведен от страна на частно лице;

Or. en

Изменение 22
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че при установено нарушение 
на член 81 или член 82 от Договора за 
ЕО изискването за наличие на вина 
създава затруднения за претърпелите 
вреди и загуби лица и им пречи да 

6. Препоръчва да бъде установен 
принципът на обективна 
отговорност на извършителя при 
нарушение на член 81 или член 82 от 
Договора за ЕО, което ще направи 
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получат полагащото се обезщетение 
за тях;

задължително компенсирането на 
лицето, понесло вреда, без да е 
необходимо да се предоставя 
доказателство за закононарушение;

Or. el

Изменение 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че заявлението за 
освобождаване от глоби или за 
намаляване на техния размер 
допринася решително за разкриване 
на нарушения на конкуренцията, като 
това  подготвя почвата за  
правоприлагане от страна на частни 
лица на първо място, но тъй като 
Комисията не може да оповести 
релевантна информация, получена в 
контекста на програмата за 
освобождаване от глоби или за 
намаляване на техния размер, 
правоприлагането от страна на 
частни лица става все по-трудно;

Or. en

Изменение 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да приеме 
последователен подход между 
правилата за колективно 

7. призовава Комисията да изчака 
резултатите от поръчаните 
проучвания  преди да приеме каквото 
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обезщетяване във връзка с 
конкурентното право и правилата, 
предвидени в общата рамка за 
защита на потребителите.

и да е законодателно предложение във 
всички области, където се 
разглеждат форми на колективно 
обезщетяване.

Or. en

Изменение 25
Jan Cremers

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да приеме 
последователен подход между
правилата за колективно обезщетяване 
във връзка с конкурентното право и 
правилата, предвидени в общата рамка 
за защита на потребителите.

7. призовава Комисията да приеме 
последователен и хоризонтален подход 
относно правилата за колективно 
обезщетяване във връзка с 
конкурентното право и правилата, 
предвидени в общата рамка за защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да приеме 
последователен подход между 
правилата за колективно обезщетяване 
във връзка с конкурентното право и 
правилата, предвидени в общата рамка 
за защита на потребителите.

7. призовава Комисията да приеме 
последователен подход между 
правилата за колективно обезщетяване 
във връзка с конкурентното право и 
правилата, предвидени в общата рамка 
за защита на потребителите; настоява в 
този контекст Комисията да 
разгледа двете области - на изменение 
и разширяване на приложното поле 
на Директива  98/27/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 19 май 1998 година относно 
исковете за преустановяване на 
нарушения с цел защита на 
интересите на потребителите1, 
която може на първа инстанция да 
постигне желаните цели без да се 
намесва в националното и 
процесуалното право на държавите-
членки.

Or. en
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