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Изменение 75
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съюзът следва да допринесе за 
отреждане на потребителите на 
централно място във вътрешния пазар 
чрез подпомагане и допълване на 
политиките на държавите-членки в 
стремежа да създаде условия за 
гражданите да се възползват в пълна 
степен от предимствата на вътрешния 
пазар, като едновременно с това се 
обезпечи тяхната безопасност и 
ефикасна защита на икономическите им 
интереси чрез конкретни действия.

(2) Съюзът следва да допринесе за 
отреждане на потребителите на 
централно място във вътрешния пазар 
чрез подпомагане и допълване на 
политиките на държавите-членки в 
стремежа да създаде условия за 
гражданите да се възползват в пълна 
степен от предимствата на вътрешния 
пазар, като при това се обезпечи тяхната 
безопасност и ефикасна защита на 
икономическите им интереси.

Or. de

Изменение 76
Louis Grech

 Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(2a) Неотдавнашният икономически 
спад разкри редица сериозни 
недостатъци и несъответствия в 
рамките на единния пазар, като 
всички те имаха отрицателни 
последици за доверието на 
потребителите и гражданите. При 
все че е необходимо да се признават 
бюджетните ограничения, при които 
функционира Съюзът в настоящия 
момент, Съюзът все пак следва да 
предостави достатъчно финансови 
средства за подкрепа за стратегия за 
интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Премахването на преките и 
непреките пречки пред доброто 
функциониране на вътрешния пазар и 
подобряването на доверието и 
увереността на гражданите, когато 
те извършват трансгранични 
покупки, са съществени за 
доизграждането на вътрешния пазар. 
Съюзът следва да се стреми да 
създава подходящи пазарни условия, 
като предоставя на гражданите 
достатъчно инструменти, за да 
могат да вземат обмислени и 
информирани решения.

Or. en

Изменение 78
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В настоящия регламент са взети 
предвид особеностите на 
икономическата, социалната и 
техническата среда и новите 
предизвикателства, чийто носител е тя. 
По-специално, дейностите, 
финансирани по настоящата програма, 

(3) В настоящия регламент са взети 
предвид особеностите на 
икономическата, социалната и 
техническата среда и новите 
предизвикателства, чийто носител е тя. 
По-специално, дейностите, 
финансирани по настоящата програма, 
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ще търсят решение на проблеми, 
свързани с глобализацията, 
цифровизацията, необходимостта да 
се премине към по-устойчиви модели 
на потребление, застаряването на 
населението, социалната изолация и на 
проблема с потребителите в уязвимо 
положение. Следва да се отдаде 
приоритетно значение на вземането под 
внимание на интересите на 
потребителите във всички политики на 
Съюза, в съответствие с член 12 ДФЕС. 
Координирането с другите политики и 
програми на Съюза е фактор от 
съществено значение за гарантиране 
отчитането в пълна степен на 
интересите на потребителите във всички 
политики. С цел насърчаване на 
полезното взаимодействие и избягване 
на дублирането, в рамките на 
останалите фондове и програми на 
Съюза следва да се предвиди финансова 
подкрепа за вземането под внимание на 
интересите на потребителите в 
съответните области на всеки/всяка от 
тях.

ще търсят решение на проблеми, 
свързани с глобализацията, 
цифровизацията, по-устойчиви модели 
на потребление, застаряването на 
населението, социалната изолация и 
особено на проблема с потребителите в 
уязвимо положение. Следва да се отдаде 
приоритетно значение на вземането под 
внимание на интересите на 
потребителите във всички политически 
области на Съюза, в съответствие с 
член 12 ДФЕС. С цел да се гарантира 
отчитането в пълна степен на 
интересите на потребителите, трябва да 
се осигури координация с другите 
политики и програми на Съюза. С цел 
насърчаване на полезното 
взаимодействие и избягване на 
дублирането на структури, в рамките 
на останалите фондове и програми на 
Съюза следва да се предвиди финансова 
подкрепа за вземането под внимание на 
интересите на потребителите в 
съответните области на всеки/всяка от 
тях.

Or. de

Изменение 79
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Програма „Потребители“ за 
периода 2014—2020 г. следва да 
гарантира висока степен на защита 
за всички потребители, с особено 
внимание към уязвимите 
потребители, за да вземе предвид 
техните специфични потребности и 
да засили техните възможности, 
както се призовава в доклада на 
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комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите от 8 май 
2012 г. относно стратегия за 
укрепване на правата на уязвимите 
потребители.

Or. en

Изменение 80
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Програма „Потребители“ за 
периода 2014—2020 г. следва да 
предостави подходяща подкрепа за 
организациите на потребителите, 
като вземе предвид тяхната важна 
роля за разпространяване на 
информация сред потребителите 
относно правата им, за оказване 
подкрепа на потребителите при 
потребителски спорове и за 
насърчаване на интересите на 
потребителите при изграждането на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
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безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите следва да 
бъдат разработени съответни критерии.

безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка, за да се разберат по-добре 
поведението на потребителите и 
неправилното функциониране на 
пазара и да се улесни разработването 
на по-интелигентна политика.  
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент ежегоден 
доклад за наблюдението, 
придружаван, по целесъобразност, от 
предложения за бъдещи корекции на 
програмата. За целите на оценяването 
на политиката за потребителите следва 
да бъдат разработени съответни 
критерии.

Or. en

Изменение 82
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
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подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите следва да 
бъдат разработени съответни критерии.

подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите и особено 
на конкретното въздействие на 
предприетите мерки следва да бъдат 
разработени съответни критерии.

Or. fr

Изменение 83
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, 
както и по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата 
на потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите следва да 
бъдат разработени съответни критерии.

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
посочването на произхода върху 
етикетите, подвеждащата 
информация, обезпечаването, 
гаранцията и правата на 
потребителите, както и тяхното
обезпечаване, покупките онлайн и 
телефонните номера за обслужване и 
сервиз. Полезността и въздействието на
мерките, предприети по програмата, 
следва да бъдат подлагани на редовно 
наблюдение и оценка. За целите на 
оценяването на политиката за 
потребителите следва да бъдат 
разработени съответни критерии, както
и да се направят случайни извадки в 
различни предприятия. Резултатите 
следва да се публикуват в интернет, 
така че потребителят да види кои 
предприятия в кои области са 
ориентирани към потребителите и 
кои – не.

Or. de
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Изменение 84
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Важно е да се подобри доверието 
на потребителите. За да се постигне 
тази цел, следва да се засили 
капацитетът за действие, по-
конкретно чрез подходяща финансова 
подкрепа за такива посредници като 
потребителските организации на 
европейско равнище и европейските 
потребителски центрове, които 
предоставят информация и 
съдействие на потребителите, за да 
им помагат да упражняват правата 
си и да имат достъп до подходящи 
механизми за разрешаване на спорове, 
и които имат възможност да 
подобрят защитата и доверието на 
потребителите, действайки на 
място и персонализирайки помощта, 
информацията и ограмотяването.

Or. fr

(Предишно съображение 4а, тъй като номерацията във френската версия не е 
правилна.)

Обосновка

Организациите на потребителите на европейско равнище са от първостепенно 
значение за разпространението на информация, за съдействието на потребителите с 
цел да им се помага да упражняват правата си и за представляването на техните 
интереси при разработването на ново законодателство. Текстът се привежда в 
съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, буква б, точка 5.

Изменение 85
Franz Obermayr
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Необходимо е да се предвиди набор 
от отговарящи на изискванията 
действия, с които да бъдат постигнати 
тези цели.

(6) Необходимо е предварително да се 
определи конкретен набор от 
отговарящи на изискванията действия, с 
които да бъдат постигнати тези цели.

Or. de

Изменение 86
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Необходимо е да се определят 
категориите потенциални бенефициери, 
отговарящи на условията за отпускане 
на безвъзмездни средства.

(7) Необходимо е да се определят 
категориите потенциални институции, 
отговарящи на условията за 
подпомагане.

Or. de

Изменение 87
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на програмата е да допринесе за 
постигането на стратегическата цел 
за развиване на способността на 
потребителите да отстояват правата си, 
като същевременно им се отрежда 
централно място в единния пазар. За 
тази цел програмата ще способства за 
опазването на здравето, безопасността и 
икономическите интереси на 

Целта на програмата е да допринесе за 
постигането на нова стратегическа цел 
за развиване на способността на 
потребителите да отстояват правата си, 
като същевременно им се отрежда 
централно място в единния пазар, като 
се отбелязва, че либерализацията на 
вътрешния пазар доведе до по-високи 
цени, по-ниско качество и по-малко на 
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потребителите, както и за 
утвърждаването на тяхното право на 
информация, ограмотяване и 
самоорганизиране с цел защита на 
техните интереси. Програмата ще 
допълва и подкрепя политиките на 
държавите членки, както и ще следи за 
тяхното провеждане.

брой услуги. За тази цел програмата ще 
способства за благосъстоянието на 
гражданите чрез насърчаване на 
добро в икономическо, социално и 
екологическо отношение устойчиво 
развитие в целия Съюз, чрез засилване 
на социалната справедливост, 
устойчивостта и солидарността на 
основата на взаимно подкрепящи се 
икономически, социален и 
екологически стълбове, ръководени от 
демократичен и основаващ се на 
участието процес на социално-
икономическо управление, и чрез 
внимание към ползите за гражданите 
и защитата на потребителите, и в 
частност чрез опазването на здравето, 
безопасността и икономическите 
интереси на потребителите, както и за 
утвърждаването на тяхното право на 
информация, ограмотяване и 
самоорганизиране с цел защита на 
техните интереси. Програмата ще 
допълва и подкрепя политиките на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 88
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел по член 2 ще бъде 
преследвана в рамките на следните 
специфични цели:

1. Общите цели, описани в член 2, 
съставят политическа рамка за 
действия. Някои от тези общи цели
ще бъдат преследвани в рамките на 
следните специфични цели:

Or. en
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Изменение 89
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Цел 2 — информация и ограмотяване: 
да се повиши потребителската 
грамотност, осведоменост и съзнание за 
техните права, да се разработи 
информационна база, която да служи 
като основа за политиката за защита на 
потребителите, и да се окаже подкрепа 
на организациите на потребителите.

б) Цел 2 — информация, ограмотяване, 
посочване на произход върху 
етикетите и предотвратяване на 
подвеждаща информация: да се 
повиши потребителската грамотност, 
осведоменост и съзнание за техните 
права, да се разработи информационна 
база, която да служи като основа за 
политиката за защита на потребителите, 
и да се окаже подкрепа на 
организациите на потребителите, да се 
извършват проверки на истинността 
на посочения произход върху 
етикетите, по-конкретно в областта 
на храните, като определящ е 
произходът на суровината, а не 
мястото на обработката.

Or. de

Изменение 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) Цел 3 — права и средства за защита: 
да се укрепят правата на потребителите, 
по-специално чрез тяхното 
регламентиране и подобряване на 
достъпа до средства за защита, в т.ч. 
алтернативно разрешаване на спорове 
(АРС).

в) Цел 3 — права и средства за защита: 
да се укрепят и засилят правата на 
потребителите, по-специално чрез 
тяхното регламентиране и подобряване 
на достъпа до опростени, ефикасни, 
експедитивни и евтини средства за 
защита, в т.ч. алтернативно разрешаване 
на спорове (АРС), за разрешаване на 
вътрешни и трансгранични спорове.
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Or. en

Изменение 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез постигнатите 
резултати с помощта на алтернативното 
разрешаване на (споровете при 
разрешаването на) трансгранични 
спорове и благодарение на работата на 
обща за целия Европейски съюз онлайн 
система за разрешаване на споровете.

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез постигнатите 
резултати с помощта на алтернативното 
разрешаване на (споровете при 
разрешаването на) трансгранични или 
вътрешни спорове и благодарение на 
работата на обща за целия Европейски 
съюз онлайн система за разрешаване на 
споровете и чрез процента на 
потребителите и търговците, които 
използват алтернативни средства 
или други форми на средства за 
защита в опит за разрешаване на 
споровете.

Or. en

Изменение 92
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) Цел 4 — правоприлагане: да се 
подкрепи реалното зачитане на правата 
на потребителите чрез укрепване на 
сътрудничеството между националните 
правоприлагащи органи и чрез подкрепа 
за потребителите със съвети.

г) Цел 4 — правоприлагане: да се 
подкрепи реалното зачитане на правата 
на потребителите чрез укрепване на 
сътрудничеството между националните 
правоприлагащи органи и чрез подкрепа 
за потребителите със съвети, по-
конкретно чрез подобряване на 
обезпечаването на гаранционните 
права, особено в случаи на рекламации 



PE489.502v01-00 14/35 AM\902046BG.doc

BG

чрез телефонни номера за обслужване 
и сервиз или в търговията онлайн;

Or. de

Изменение 93
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез нивото на 
информационния поток и на 
сътрудничеството в рамките на мрежата 
на националните органи, отговарящи за 
политиката за защита на потребителите, 
и чрез дейността на европейските 
потребителски центрове.

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез нивото на 
информационния поток и
ефикасността на сътрудничеството в 
рамките на мрежата на националните 
органи, отговарящи за политиката за 
защита на потребителите, и чрез 
дейността на европейските 
потребителски центрове, степента на 
тяхната известност сред 
потребителите, както и чрез 
степента на удовлетвореност на 
потребителите от получената 
помощ при процедура за разрешаване 
на спорове.

Or. fr

Обосновка

Предвид факта, че мрежата на европейските потребителски центрове съществува 
отдавна, целесъобразно е избраните критерии да бъдат по-точни чрез допълването 
им с елементи от качествен характер. Следователно в допълнение към измерването 
на нивото на информационния поток се предлага да се измерва ефикасността на 
мрежата. Освен това при оценяването на европейските потребителски центрове се 
разкри слабата им известност сред европейските граждани (15%). Следователно ще е 
необходимо да се отчита изменението на степента на тяхната известност и 
видимост. Текстът се привежда в съответствие с измененото приложение ІІ.

Изменение 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,
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Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15, с цел 
адаптиране на показателите, 
посочени в приложение ІІ.

заличава се 

Or. en

Изменение 95
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – точка 3 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a) Подобряване на проследимостта 
на продуктите и засилване на 
достъпа до информация относно 
опасните продукти;

Or. en

Изменение 96
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) изграждане на информационната 
база, която ще служи като основа при 
изработването на политиката в 
областите, засягащи потребителите

4) изграждане и подобряване на
достъпността на информационната 
база, която ще служи като основа при 
изработването на политиката в 
областите, засягащи потребителите, при 
създаването на разумна и фокусирана 
върху конкретния проблем 



PE489.502v01-00 16/35 AM\902046BG.doc

BG

нормативна уредба и при 
идентифицирането на евентуални 
нарушения във функционирането на 
пазара или развитието на 
потребностите на потребителите;

Or. fr

Обосновка

За да се подобри потенциалът на тази база данни, тя следва да стане лесно достъпна 
за всички заинтересовани страни. С оглед на ефикасността следва също така да се 
гарантира, че информационната база е предназначена за използване при изготвянето 
на ново законодателство, при идентифицирането на евентуални нарушения във 
функционирането на пазара или на новите потребности на потребителите.

Изменение 97
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) подкрепа за организациите на 
потребителите;

5) подкрепа за организациите на 
потребителите на равнището на 
Съюза, както и за националните и 
регионални организации на 
потребителите;

Or. fr

Изменение 98
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) укрепване на капацитета на 
местни, регионални, национални и 
европейски потребителски 
организации, както и на 
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прозрачността и обмена на най-добри 
практики и експертен опит; 

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се припомни и осъвремени идеята за Дейност 7 от Решение № 
1926/2006/ЕО за създаване на програма за действие на Общността в областта на 
политиката за защита на потребителите (2007—2013 г.).

Изменение 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) повишаване прозрачността на 
потребителските пазари и на 
информацията за потребителите;

(6) повишаване прозрачността на 
вътрешния пазар и на информацията за 
потребителите, включително чрез 
достъп до надеждна информация, 
която позволява на потребителите 
да сравняват не само цените, но също 
така качеството и устойчивостта 
на стоките и услугите;

Or. en

Изменение 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) повишаване на потребителската 
грамотност;

(7) осигуряване на възможност на 
потребителите да направят 
информиран избор чрез повишаване на
потребителската осведоменост;
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Or. en

Изменение 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) повишаване на потребителската 
грамотност;

(7) повишаване на потребителската и 
предприемаческата грамотност 
относно правата на потребителите;

Or. en

Изменение 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 a) осигуряване  на достъп за 
уязвимите потребители до 
информация за стоки и услуги, за да се 
изравнят възможностите за свободен 
и информиран избор;

Or. en

Изменение 103
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 a) оказване на подкрепа на 
програмите за обучение и на 
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образователните инструменти за 
журналист, обществени органи и 
училища, като наред с другото се 
обръща специално внимание на 
уязвимите групи;

Or. en

Изменение 104
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 a. оказване на подкрепа за 
създаването на субекти за 
алтернативно решаване на спорове 
(АРС), както и на електронна 
платформа, която обхваща целия 
Съюз и предлага на потребителите и 
търговците единен портал за достъп 
до извънсъдебно разрешаване на 
онлайн споровете, подкрепена от 
наличието на качествени структури 
за AРС на територията на целия 
Съюз;

Or. en

Изменение 105
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на спорове, 
с които разполагат потребителите, по-
специално на способите за алтернативно 

9. улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на спорове, 
с които разполагат потребителите, по-
специално на способите за алтернативно 
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разрешаване на спорове, включително 
онлайн, както и чрез разработване и 
поддръжка на съответните ИТ средства;

разрешаване на спорове, включително 
онлайн, както и чрез разработване и 
поддръжка на съответните ИТ средства
и като се обръща специално 
внимание, което да гарантира, че 
потребностите и правата на 
уязвимите потребители се вземат 
предвид по подходящ начин;

Or. en

Изменение 106
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на спорове, 
с които разполагат потребителите, по-
специално на способите за алтернативно 
разрешаване на спорове, включително 
онлайн, както и чрез разработване и 
поддръжка на съответните ИТ средства;

9) улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на
индивидуални и, при необходимост, 
колективни спорове, с които 
разполагат потребителите, по-специално 
на способите за алтернативно 
разрешаване на спорове, включително 
онлайн, както и чрез разработване и 
поддръжка на съответните ИТ средства, 
като се обръща особено внимание на 
конкретни мерки за уязвимите лица 
като възрастните и/или по-ниско 
образованите;

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 3, 
точка 1, буква в) и в приложение І, точка 9.

Изменение 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 a) включване на потребителски 
организации в практическите 
дейности и участие в схемите за АРС, 
особено когато се предвижда 
потребителската организация да има 
представителна функция и да 
предоставя експертни знания на 
управителния съвет на даден орган за 
АРС; 

Or. en

Изменение 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 б) организиране и координиране на 
съществуващите ресурси и 
контактни точки, които улесняват 
предоставянето на правилна 
информация на гражданите;

Or. en

Изменение 109
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да имат за задача да представляват 
интересите на потребителите на 
равнището на ЕС чрез организации в 

в) да имат за задача да представляват 
интересите на потребителите на 
равнището на ЕС чрез организации, 
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поне половината от държавите 
членки, които са представителни, в 
съответствие с националното 
законодателство или практика, за 
потребителите и действат на регионално 
или национално равнище;

които са представителни, в съответствие 
с националното законодателство или 
практика, за потребителите и действат 
на регионално или национално 
равнище;

Or. fr

Изменение 110
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка на 
постигнатия напредък по изпълнението 
на целите на всички мерки (от гледна 
точка на резултатите и въздействието), 
рационалното използване на ресурсите и 
съответната европейска добавена 
стойност, с оглед вземане на решение за 
подновяване, изменение или
преустановяване на мерките. По време 
на оценяването се разглеждат също така 
въпроси, като възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, доколко запазват своята 
значимост всички цели, както и 
приносът на мерките към приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. При него се вземат 
под внимание резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предходната програма.

Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка на 
постигнатия напредък по изпълнението 
на целите на всички мерки (от гледна 
точка на резултатите и въздействието), 
рационалното използване на ресурсите и 
съответната европейска добавена 
стойност, с оглед вземане на решение за 
подновяване, изменение или 
преустановяване на мерките. По време 
на оценяването се разглеждат също така 
въпроси, като възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, доколко запазват своята 
значимост всички цели, както и 
приносът на мерките към приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се взема под 
внимание фактът, че 
концентрирането върху 
„конкурентоспособност“ и 
„съкращаване на разходите“, които 
стоят в основата на Стратегията 
от Лисабон, също допринесе за 
тежките икономически дисбаланси в 
рамките на еврозоната (държави с 
големи експортни излишъци срещу 
държави с големи дефицити по 
текущата сметка) и в рамките на 
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Съюза като цяло, което подкопава 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
Съюза. При него се вземат под 
внимание резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предходната програма.

Or. en

Изменение 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Упражняване на делегирането заличава се
1. На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
делегирани актове при спазване на 
установените в настоящия член 
условия.
2. Делегирането на правомощие, 
предвидено в член 3, се предоставя на 
Комисията за цялото времетраене на 
програмата 2014—2020.
3. Делегирането на правомощие, 
предвидено в член 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
конкретно уточненото в същото 
решение правомощие. То влиза в сила в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, уточнена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
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едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет на основание 
член 3, влиза в сила единствено ако не 
е направено възражение от страна на 
Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 112
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обмен на длъжностни лица, 
натоварени да следят за прилагането на 
приложимото законодателство, и 
обучение;

в) обмен на длъжностни лица, 
натоварени да следят за прилагането на 
приложимото законодателство, и 
обучение, насочено по-конкретно към 
рисковите сектори;

Or. fr

Обосновка

Докладът за дейността за 2010 г. на RAPEX показва, че по-голямата част 
уведомленията за продукти, несъответстващи на европейското законодателство, 
засягат определени сектори (по-специално текстилната промишленост (32%) и 
детските играчки (25%)).

Изменение 113
Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изграждане на информационната 
база, която ще служи като основа при 
изработването на политиката в 
областите, засягащи потребителите

4. изграждане и подобряване на
достъпността на информационната 
база, която ще служи като основа при 
изработването на политиката в 
областите, засягащи потребителите, при 
създаването на разумна и фокусирана 
върху конкретния проблем 
нормативна уредба и при 
идентифицирането на евентуални 
нарушения във функционирането на 
пазара или развитието на 
потребностите на потребителите;

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква б, точка 4.

Изменение 114
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. подкрепа за организациите на 
потребителите

5. финансово участие във 
функционирането на европейските 
организации на потребителите;

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква б, точка 5.
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Изменение 115
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение І – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) укрепване на капацитета на 
регионални, национални и европейски 
потребителски организации, особено 
чрез обучение и обмен на най-добри 
практики и експертен опит за членове 
на персонала, по-специално за 
организации на потребителите в 
държави членки, в които наблюдението 
на потребителските пазари и на 
потребителската среда разкрива 
сравнително ниска степен на доверие и 
осведоменост на потребителите.

б) укрепване на капацитета на местни,
регионални, национални и европейски 
потребителски организации, особено 
чрез обучение, което може да се 
предоставя на различни езици и на
цялата територия на Съюза, и обмен 
на най-добри практики и експертен опит 
за членове на персонала, по-специално 
за организации на потребителите в 
държави членки, в които са 
недостатъчно добре развити или в 
които наблюдението на 
потребителските пазари и на
потребителската среда разкрива 
сравнително ниска степен на доверие и 
осведоменост на потребителите;

Or. fr

Обосновка

Програмата следва да акцентира върху засилването на защитата на потребителите 
в държавите членки, в които потребителските организации са недостатъчно добре 
развити. Освен това оценката на TRACE показа искането за диверсификация на 
езиците и местата на обучение, за да могат по-голям брой организации да се 
възползват от тях.

Изменение 116
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение І – точка 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) финансови механизми за подкрепа 
на потребителските организации.
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Or. en

Изменение 117
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение I – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Укрепване на капацитета на 
местни, регионални, национални и 
европейски потребителски 
организации, както и на 
прозрачността и обмена на най-добри 
практики и експертен опит 

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
параграф 1, буква б, точка 5а (нова).

Изменение 118
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Повишаване прозрачността на 
потребителските пазари и на 
информацията за потребителите

6. Повишаване прозрачността на 
потребителските пазари и на 
информацията за потребителите чрез 
интернет сайтове за сравняване, 
предоставящи сравнима, надеждна и 
лесно достъпна информация, 
включително за трансграничните 
случаи

Or. fr
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Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква б, точка 6.

Изменение 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, разширяващи достъпа на 
потребителите до полезна информация 
за продукти и пазари;

в) действия, разширяващи достъпа на 
потребителите до полезна информация 
за стоки и услуги на вътрешния пазар, 
което дава възможност на 
потребителите да сравняват не само 
цените, но и качеството, както 
онлайн, така и офлайн, в т. ч. на 
трансгранично равнище;

Or. en

Изменение 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж а) разработване и наблюдение на 
прилагането на етикет за 
сертифициране на уебстраници за 
сравняване на цените, които 
използват хармонизирана 
методология за сравняване на цените;

Or. en

Обосновка

Прилагането на обща методология под формата на етикет за сертифициране би 
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осигурило сравнимост между конкуриращите се уебстраници за сравняване на цените 
и би повишило надеждността на сравняването в интерес на потребителите.

Изменение 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подкрепа за комуникационни 
дейности по въпроси от интерес за 
потребителите, включително чрез
подкрепа за усилията на медиите за 
укрепване и разширяване на правата на 
потребителите и за осигуряване 
зачитането им на практика.

з) подкрепа за комуникационни 
дейности по въпроси от интерес за 
потребителите, включително като се 
насърчават медиите да поемат 
отговорност при предоставяне на 
коректна информация, повишаване на 
осведомеността и разширяване на 
правата на потребителите;

Or. en

Изменение 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з а) отделяне на специално внимание 
на информацията, предназначена за 
непълнолетни, като се гарантира 
отговорно отношение към рекламата 
чрез въздържане от агресивна или 
подвеждаща реклама по телевизията 
или онлайн;

Or. en
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Изменение 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – буква з б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з б) отделяне на специално внимание 
за уязвимите потребители, които 
имат трудности с достъпа или 
осмислянето на информацията за 
потребителите, с цел да се 
гарантира, че те не биват 
подвеждани;

Or. en

Изменение 124
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Повишаване на потребителската 
грамотност

7. Повишаване на грамотността на 
потребителите през целия им живот

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква б, точка 7.

Изменение 125
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение I – цел III – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Права и средства за защита: да се
укрепят правата на потребителите, по-
специално чрез тяхното регламентиране 
и подобряване достъпа до средства за 
защита, в т.ч. алтернативно разрешаване 
на споровете (АРС)

Права и средства за защита: да се
развият и засилят правата на 
потребителите, по-специално чрез 
тяхното регламентиране и подобряване
на достъпа до индивидуални и, при 
необходимост, колективни средства за 
защита, в т.ч. алтернативно разрешаване 
на споровете (АРС)

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 3, 
параграф 1, буква в.

Изменение 126
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на спорове
по отношение на потребителите, по-
специално на способите за алтернативно 
разрешаване на спорове, включително 
онлайн, както и чрез разработване и 
поддръжка на съответните ИТ средства

9. улесняване на достъпа и наблюдение 
на функционирането и ефективността на 
механизмите за разрешаване на спорове, 
както индивидуални, така и при 
необходимост, колективни, с които 
разполагат потребителите, по-
специално на способите за алтернативно 
разрешаване на спорове, включително 
онлайн, като се обръща особено 
внимание на конкретни мерки за 
уязвимите лица като възрастните 
и/или по-ниско образованите; 
наблюдение на функционирането и 
ефективността на механизмите за 
разрешаване на спорове, 
предназначени за потребителите,
както чрез разработване и поддръжка на 
съответните ИТ средства, така и чрез 
обмен на добри практики и 
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съществуващ опит в държавите 
членки;

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква в, точки 9 и 9а.

Изменение 127
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение І – точка 9 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) финансова подкрепа за участието 
на потребителски организации в 
органи за АРС;

Or. en

Изменение 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 11 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Финансово участие в съвместни 
действия с публичноправни 
организации или организации с 
нестопанска цел, влизащи в състава на 
мрежи на равнището на ЕС, 
предоставящи информация и помощ на 
потребителите, за да им се помогне да 
упражняват правата си и да получат 
достъп до подходящ механизъм за 
разрешаване на спорове, включително 
до способите за извънсъдебно 
разрешаване на споровете онлайн 

11. Финансово участие в съвместни 
действия с публичноправни 
организации или организации с 
нестопанска цел, влизащи в състава на 
мрежи на равнището на ЕС, 
предоставящи информация и помощ на 
потребителите, за да им се помогне да 
упражняват правата си и да получат 
достъп до подходящ механизъм за 
разрешаване на спорове, включително 
до способите за извънсъдебно 
разрешаване на споровете онлайн 
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(Мрежата на европейските 
потребителски центрове), 
включващо:

(европейска платформа за онлайн 
решаване на спорове), включващо:

Or. en

Обосновка

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове ще се предоставя от 
електронна платформа съгласно предложението за регламент за онлайн решаване на 
потребителски спорове.

Изменение 129
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 11 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Финансово участие в съвместни 
действия с публичноправни 
организации или организации с 
нестопанска цел, влизащи в състава на 
мрежи на равнището на ЕС, 
предоставящи информация и помощ на 
потребителите, за да им се помогне да 
упражняват правата си и да получат 
достъп до подходящ механизъм за 
разрешаване на спорове, включително 
до способите за извънсъдебно 
разрешаване на споровете онлайн
(Мрежата на европейските 
потребителски центрове), включващо:

11. Финансово участие в съвместни 
действия и подписване на 
споразумения за партньорство с 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, влизащи 
в състава на мрежи на равнището на ЕС, 
предоставящи информация и помощ на 
потребителите, за да им се помогне да 
упражняват правата си и да получат 
достъп до подходящ механизъм за 
разрешаване на спорове, включително 
до способите за извънсъдебно 
разрешаване на споровете онлайн
(Мрежата на европейските 
потребителски центрове), включващо:

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 4, 
буква г, точка 11, и е съвместим с изменение 62 от проектодоклада.
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Изменение 130
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение I – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. Финансова подкрепа за 
координиране и свързване в мрежа на 
потребителските организации за 
предприемане на съвместни действия 
срещу нелоялни бизнес практики с 
европейско измерение.

Or. en

Изменение 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение II - цел 2 –  ред 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой единични 
посетители

Страници на 
потребителит
е на онлайн 
портала „Ваша 
Европа“ 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_en.htm)

(липсва) 500 % 
нарастване за 
7 години

Or. en

Обосновка

Като единна точка за контакт относно правата на гражданите и предприемачите 
порталът „Вашата Европа“ трябва значително да повиши своята популярност сред 
потребителите.

Изменение 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil
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Предложение за регламент
Приложение II – цел 3 – таблица – колона 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заложена цел Заложена цел

50 % за 7 години 75 % за 7 години
38 500 (+120 %) за 7 години 200 000 (+1140 %)  за 7 години

Or. en

Изменение 133
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение ІІ – цел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел 3 Права и средства за защита: да се
укрепят правата на потребителите, по-
специално чрез тяхното регламентиране 
и подобряване достъпа до средства за 
защита, в т.ч. алтернативно разрешаване 
на споровете (АРС)

Цел № 3: Права и средства за защита: да 
се развият и засилят правата на 
потребителите, по-специално чрез 
тяхното регламентиране и подобряване
на достъпа до индивидуални и, при 
необходимост, колективни средства за 
защита, в т.ч. алтернативно разрешаване 
на споровете (АРС)

Or. fr

Обосновка

Текстът се привежда в съответствие с новата формулировка, предложена в член 3, 
параграф 1, буква в.


