


 
Courtesy Translation 

 
 
TO 
MR MARTIN SCHULZ  
PRESIDENT OF THE  
EUROPEAN PARLIAMENT 
 

 
Subject: Statement of the National Assembly of the Republic of Bulgaria on the proposal 
for a Directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) 
 
 
DEAR MR SCHULZ, 
 
At a regular sitting, held on February 15, 2012, the Committee on European Affairs 
and Oversight of the European Funds discussed the above-mentioned European 
Commission proposal for a Directive, included as item 57 of the Bulgarian Parliament 
Annual Working Programme on EU Affairs (2011). 
 
The Committee on European Affairs and Oversight of the European Funds takes the 
view that the Proposal for a Directive complies with the principles of subsidiarity and 
proportionality and that ADR regulation at Union level will ensure impartiality, 
transparency, effectiveness and fairness in cross-border relations. 
 
In the framework of the intensive political dialogue between the Bulgarian Parliament and 
the European Institutions on the EU draft acts, attached herewith please find the report and 
supporting statement, adopted by the committee, reflecting the position of the 
Bulgarian Parliament on the topic. 
 
 

 
Enclosure: as per text. 
 
 
Yours sincerely, 
 
PRESIDENT 
OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 
TSETSKA TSACHEVA 





 

потребители и търговци в процедурите и за изграждането на ефективна мрежа от 
структури за алтернативно решаване на спорове в целия Европейски съюз. 
 
Сътрудничеството между структурите за алтернативно решаване на спорове и 
националните органи, прилагащи законодателството на ЕС в областта на защитата 
на потребителите, предвижда обмен на информация относно използваните от 
търговците бизнес практики, срещу които са подадени жалби, както и 
предоставянето на техническа оценка и информация от тези национални органи на 
структурите за алтернативно решаване на спорове, ако е необходимо за 
разглеждането на отделните казуси.  
 
Съгласно предложението за Директива, всяка страна членка следва да посочи свой 
компетентен орган, отговарящ за мониторинга на функционирането и развитието 
на структурите за алтернативно решаване на спорове на нейната територия и да 
уведоми Европейската комисия за органа, който е посочила. 
 
Настоящото предложение е подходящ начин за хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки на ниво ЕС, отчитайки спецификите и 
различията в законодателната уредба на всяка от тях. При транспонирането на 
Директивата отделните държави членки ще могат да отразят тези различия като 
въведат разпоредбите в унисон с националното си законодателство. 

 
Предложението за Директива цели от една страна предприятията в ЕС, чрез 
постигане на извънсъдебни споразумения с потребителите, да избегнат значителни 
разходи и накърняване на своята репутация, а от друга – потребителите да 
пазаруват сигурно и спокойно на територията на целия ЕС, вкл. по електронен път.   
 
IІI. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република  
България принципно подкрепя предложението за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за 
алтернативно решаване на потребителски спорове). 
 
Република България подкрепя развитието и подобряването на структурите за 
извънсъдебното решаване чрез изграждане на нови структури за алтернативно 
решаване на спорове или доразвиване на сега действащите, което ще подобри 
извънсъдебното разрешаване на спорове между потребители и търговци като 
гарантира бързо, ефикасно, евтино и прозрачно решаване на спора. 
 
Република България счита, че Европейската комисия следва да се ангажира с 
финансова подкрепа на държавите членки за изграждане и доразвиване на 
структурите за алтернативно решаване на спорове. 
 
Република България си запазва правото да изразява конкретна позиция по 
отделните текстове от предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на 



 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно 
решаване на потребителски спорове), в процеса на тяхното обсъждане. 

 
IV. Горепосоченото предложение за Директива е обсъдено на заседание на 
Комисията по правни въпроси (КПВ) на 26 януари 2012 г. В доклада на КПВ е 
отбелязано, че Комисията по правни въпроси подкрепя позицията по него, внесена 
от Министерския съвет. 
КПВ приема, че предложението на ЕК съответства на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност. 
Препоръката на Комисията по правни въпроси е навреме да бъдат внасяни за 
разглеждане актовете, за да не се изпускат сроковете при заявяване позицията на 
Република България по тях. 
 
V.  Предложението за Директива е разгледано от Комисията по икономическата 
политика, енергетика и туризъм (КИПЕТ) по време на заседанието на комисията на 
1 февруари 2012 г. В доклада на КИПЕТ е отбелязано, че Комисията по 
икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя позицията по него, 
внесена от Министерския съвет. 
КИПЕТ счита, че приемането на проекта на Директива за алтернативно решаване 
на спорове ще повиши значително нивото на защита на потребителите в страната. 
Изграждането на цялостна мрежа за алтернативно решаване на потребителски 
спорове ще гарантира понижаване на разходите по водене на съдебни дела, както и 
бързина на извънредното производство по потребителски спорове. Разрешаването 
на потребителските спорове по извънсъдебен начин не възпрепятства 
потребителите да отнесат спора си в съда ако преценят, че би било по-подходящо. 
 

След състоялото се обсъждане по Предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на 
потребителски спорове), вземайки предвид становищата на КПВ и КИПЕТ, 
Народното събрание на Република България, чрез КЕВКЕФ изразява 
следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в 
рамките на политическия диалог:  

 

1. Считаме, че предложението за Директива съответства на принципа на 
субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на 
предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, 
имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на Единния 
вътрешен пазар; 
 
2. Считаме, че предложението за Директива съответства на принципа на 
пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като не надхвърля 
необходимото за постигане на целите на Договорите и не би следвало да създаде 
прекомерна административна или финансова тежест; 
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STATEMENT 

OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

 

Following the discussion on the Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR) and taking into consideration the statements of the Legal Affairs 
Committee and the Economic Policy, Energy and Tourism Committee, the National 
Assembly of the Republic of Bulgaria, through its Committee on European Affairs and 
Oversight of the European Funds, expresses the following statement which is to be 
forwarded to the EU institutions in the framework of the political dialogue: 

 

1. We take the view that the Proposal for a Directive complies with the principle of subsidiarity 
laid down in Article 5, paragraph 3 of TEU as the objectives of the Proposal can be better 
achieved at Union level having in mind that it concerns cross-border trade within the single 
internal market; 

 

2. We take the view that the Proposal for a Directive complies with the principle of 
proportionality laid down in Article 5, paragraph 4 of TEU as it does not exceed what is 
necessary to achieve the objectives of the Treaties and should not create excessive 
administrative or financial burden; 

 

3. We welcome the creation of ADR entities throughout the European Union. We take the view 
that this would improve the functioning of the single internal market as well as the 
competitiveness of the Union as a whole; 

 

4. We support the efforts of the European Commission to improve consumer protection, 
providing consumers with a possibility to stand up for their rights out-of-court in each Member 
State and ensuring transparency in commercial relations; 

 

5. We take the view that ADR regulation at Union level will ensure impartiality, transparency, 
effectiveness and fairness in cross-border relations. 

 


