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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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