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Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА относно представителни искове за защита на колективните
интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО
— Съвместно изявление на Кипър, Латвия, Люксембург, Словашката
република и Чехия

Приложено се изпраща на делегациите съвместно изявление на Кипър, Латвия, Люксембург,
Словашката република и Чехия по отношение на предложението за директива относно
представителни искове и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложение за директива относно колективните искове
Съвместно изявление на Кипър Латвия, Люксембург, Словашката република и Чехия

За да се защитят потребителите от незаконни или нелоялни практики от страна на
търговците, е важно да им се предоставят ефективни процедури за обезщетение във всяка
държава членка. Ето защо приветстваме целите на предложението на Комисията и
компромисния текст на финландското председателство. То следва да предостави на
потребителите достъпна алтернатива на предимно скъпите индивидуални съдебни
производства, налични днес. С приемането на компромисния текст също така ще се даде
възможност за преодоляване на застоя на преговорите в Съвета в последната година и
половина и за започване на тристранните срещи с Европейския парламент с оглед на
окончателно споразумение.
Изразяваме съжаление обаче, че компромисният текст е отслабен значително в сравнение с
първоначалното предложение на Комисията по отношение на равнището на хармонизация,
правната сигурност и улесняването на достъпа за потребителите. В това отношение текстът
не предоставя допълнителна яснота по отношение на трансграничното функциониране на
колективното обезщетение, особено като се има предвид, че държавите членки винаги ще
могат да прилагат своите критерии и процедури за допустимост в допълнение към
разпоредбите на директивата. Между държавите членки липсва взаимно признаване на
квалифицираните органи, въпреки че в компромисния текст се предвиждат подробни и
строги критерии, на които те трябва да отговарят, което създава правна несигурност за
всички участващи страни.
Тъй като е от решаващо значение да продължи да се насърчава доверието на потребителите в
единния пазар, офлайн и онлайн, се надяваме, че тези въпроси могат да бъдат решени, както
и че текстът може да бъде съответно подобрен на предстоящите тристранни срещи с
Европейския парламент. Възприемането на трансграничните колективни производства от
страна на европейските потребители и предприятия ще зависи от тяхната ефективност и
надеждност.
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