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Изменение 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 и член 169 от 
него,

Or. en

Изменение 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид член 294, параграф 2 
и член 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C7 
0454/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 2 
и членове 114 и 169 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C7-
0454/2011),

Or. en

Изменение 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 169, параграф 1 и член 169, (1) Член 169, параграф 1 и член 169, 
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параграф 2, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвиждат, че Съюзът 
допринася за постигане на високо 
равнище на защита на потребителите 
посредством мерките, които приема по 
силата на член 114 от ДФЕС. Член 38 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз предвижда, че в 
политиките на Съюза се осигурява 
високо равнище на защита на 
потребителите.

параграф 2, буква а) от Договора за
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвиждат, че Съюзът 
допринася за постигане на високо 
равнище на защита на потребителите 
посредством мерките, които приема, 
наред с другото, посредством 
мерките, приети по силата на член 114 
от ДФЕС. Член 38 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
предвижда, че в политиките на Съюза се 
осигурява високо равнище на защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В случай на жалба, свързана с 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, клиентите 
следва да установят контакт първо 
със съответния търговец или 
доставчик на услуги, за да обсъдят 
своята жалба и да се опитат на 
първия етап да решат проблема 
двустранно. В много случаи 
проблемите на потребителя могат да 
се решат предварително по този 
начин.

Or. de

Обосновка

Това предварително задължение е абсолютно необходимо за облекчаване на 
структурите за АРС.



AM\903359BG.doc 5/166 PE489.695v01-00

BG

Изменение 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За по-добро функциониране и 
завършване на вътрешния пазар е 
важно да се увеличи доверието на 
гражданите в този пазар, по-
специално чрез изясняване на правата 
и средствата за правна защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Гарантирането на достъп до 
прости, ефективни, целесъобразни и 
евтини средства за решаване на 
трансгранични спорове, произтичащи 
от продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, следва да 
бъде в полза на потребителите и 
съответно да увеличава доверието им 
в пазара. Това се отнася както до 
сделките, извършвани офлайн, така и 
до тези, извършвани онлайн.

Or. en

Изменение 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Алтернативното решаване на 
спорове предлага прост, бърз, лесен и 
евтин начин за извънсъдебно уреждане 
на спорове между потребители и 
търговци. Въпреки това алтернативното 
решаване на спорове все още не е 
достатъчно развито в Европейския 
съюз. За да може потребителите да 
използват максимално неговия 
потенциал е необходимо 
алтернативното решаване на спорове да 
бъде на разположение за всички видове 
потребителски спорове, качественото 
равнище на процедурите за АРС да бъде 
еднакво, а потребителите и търговците 
да са запознати с тези процедури. Също 
така е необходимо структурите за АРС 
да разглеждат ефективно 
трансграничните спорове.

(3) Алтернативното решаване на 
спорове предлага прост, бърз, лесен и 
евтин начин за извънсъдебно уреждане 
на спорове между потребители и 
търговци, които преди това е било 
невъзможно да се решат двустранно. 
Въпреки това алтернативното решаване 
на спорове все още не е достатъчно 
развито в Европейския съюз. За да може 
потребителите да използват максимално 
неговия потенциал е необходимо 
алтернативното решаване на спорове да 
бъде на разположение за всички видове 
потребителски спорове, качественото 
равнище на процедурите за АРС да бъде 
еднакво, а потребителите и търговците 
да са запознати с тези процедури. Също 
така е необходимо структурите за АРС 
да разглеждат ефективно 
трансграничните спорове.

Or. de

Изменение 131
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Алтернативното решаване на 
спорове предлага прост, бърз, лесен и 
евтин начин за извънсъдебно уреждане 
на спорове между потребители и 
търговци. Въпреки това алтернативното 
решаване на спорове все още не е 
достатъчно развито в Европейския съюз. 
За да може потребителите да 
използват максимално неговия 
потенциал е необходимо 

(3) Алтернативното решаване на 
спорове предлага прост, бърз, лесен и 
евтин начин за извънсъдебно уреждане 
на спорове между потребители и 
търговци. Въпреки това алтернативното 
решаване на спорове все още не е 
достатъчно развито в Европейския съюз. 
За да се подобри функционирането на 
единния пазар, е необходимо 
алтернативното решаване на спорове да 
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алтернативното решаване на спорове да 
бъде на разположение за всички видове 
потребителски спорове, качественото 
равнище на процедурите за АРС да бъде 
еднакво, а потребителите и търговците 
да са запознати с тези процедури. Също 
така е необходимо структурите за АРС 
да разглеждат ефективно 
трансграничните спорове.

бъде на разположение за всички видове 
потребителски спорове, качественото 
равнище на процедурите за АРС да бъде 
еднакво, а потребителите и търговците 
да са запознати с тези процедури. Също 
така е необходимо структурите за АРС 
да разглеждат ефективно 
трансграничните спорове.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на АРС ще подобри функционирането на единния пазар, но това не 
означава непременно, че ще предостави възможност на потребителите да се ползват 
напълно от неговия потенциал.

Изменение 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Несъгласуваността по 
отношение на обхвата, качеството и 
познанията за механизмите на АРС в 
държавите членки, извършващи 
трансгранични сделки, налага 
предприемането на действия на 
равнището на Съюза. Настоящата 
директива следва да въведе 
минимални стандарти за качеството 
на структурите за АРС. Тя не следва 
да възпрепятства държавите членки 
да приемат или поддържат 
разпоредби, надхвърлящи мерките, 
предвидени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) За да могат потребителите да се 
ползват изцяло от потенциала на 
вътрешния пазар, следва да има 
възможност АРС да бъде прилагано 
по отношение на всички видове 
трансгранични спорове, обхванати от 
настоящата Директива, процедурите 
за АРС следва да отговарят на 
съвместими в целия Съюз минимални 
стандарти за качество, а 
потребителите и търговците следва 
да бъдат запознати със 
съществуването на такива процедури. 
Поради увеличените трансгранична 
търговия и движение на хора, важно е 
също така структурите за АРС да 
уреждат трансграничните спорове по 
ефективен начин.

Or. en

Изменение 134
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Несъответствията, които се 
наблюдават в механизмите за АРС на 
държавите членки по отношение на 
сигурност, качество и осведоменост, 
представляват пречка за единния 
пазар. В резултат на това много 
потребители избягват 
трансгранични сделки и показват 
липса на доверие, тъй като
евентуални спорове с търговците 
биха могли да се разрешат по лесен, 
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бърз и евтин начин. Същевременно, 
поради същите причини, когато няма 
достатъчен достъп до процедури за 
АРС, търговците могат да се 
въздържат от трансгранични сделки 
с потребители. Освен това
търговците, които са установени в
държава членка, където качеството 
на процедурите за АРС е 
недостатъчно добро, са поставени в 
неблагоприятни конкурентни условия 
по отношение на търговците, които 
имат достъп до качествени 
процедури за АРС, тъй като 
последните могат да разрешават 
споровете с потребителите по-бързо 
и по-евтино.

Or. el

Изменение 135
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Развитието в рамките на 
Европейския съюз на добре 
функциониращо алтернативно решаване 
на спорове е необходимо за укрепване
на доверието на потребителите във
вътрешния пазар, включително в 
областта на електронната търговия. 
Това развитие следва да се основава на 
съществуващите процедури за АРС в 
държавите членки и да зачита техните
правни традиции.

(6) Развитието в рамките на 
Европейския съюз на добре 
функциониращо алтернативно решаване 
на спорове ще помогне за укрепването
на доверието на потребителите в 
единния пазар, включително в областта 
на електронната търговия. Това 
развитие следва да се основава на 
съществуващите различни процедури за 
АРС в държавите членки, които са 
ефективни в решаването на спорове 
между търговци и потребители. Това 
развитие следва също така да зачита 
правните традиции на държавите 
членки.

Or. en
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Обосновка

Развитието на мрежа за АРС в ЕС следва да се основава на системите за АРС, които 
вече съществуват в държавите членки. Съществуващите системи за АРС, които са 
ефективни и отговарят на критериите за качество, често се различават по 
специфичните си характеристики и зачитането на това разнообразие следва да бъде 
в основата на развитието.

Изменение 136
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Това следва 
да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Нейният
обхват следва да се ограничи до жалби, 
подадени от потребители срещу 
търговци. Настоящата директива не 
следва да се прилага нито по 
отношение на жалби, подадени от 
търговци срещу потребители, нито 
по отношение на спорове между 
търговци; това обаче не бива да 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или запазят в сила 
разпоредбите относно процедурите за 
извънсъдебно решаване на тези спорове.

Or. fr

Изменение 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Това следва 
да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори, с 
изключение на услугите от общ 
икономически интерес („услуги от 
общ интерес“). Това следва да включва 
жалби, подадени от потребители срещу 
търговци, но също така и жалби, 
подадени от търговци срещу 
потребители. Настоящата директива не 
следва да се прилага по отношение на 
спорове между търговци; това обаче не 
бива да възпрепятства държавите 
членки да приемат или запазят в сила 
разпоредбите относно процедурите за 
извънсъдебно решаване на тези спорове.

Or. de

Изменение 138
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Това следва 
да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Това следва 
да включва спорове, произтичащи от 
продажбата или предоставянето на 
платено цифрово съдържание. 
Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на жалби, 
подадени от потребители срещу 
търговци. Тя не следва да се прилага 
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държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

относно жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че цифровото съдържание също е обхванато. При положение, че 
редица структури, осигуряващи АРС, са били създадени с цел премахване на 
дисбаланса във възможностите на потребителите и търговците, би било неуместно 
да се изисква подобни структури да приемат за разрешаване спорове, повдигнати от 
предприятия срещу потребителите. АРС не следва да бъде използвано за събиране на 
дългове.

Изменение 139
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори. Това следва 
да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги във 
всички стопански сектори, 
включително за всички доставчици 
от държавния и частния сектор. Това 
следва да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци 
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
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процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

Or. el

Изменение 140
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и
търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
във всички стопански сектори. Това
следва да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове, повдигнати от потребители 
срещу търговци, възникнали при 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, както 
офлайн, така и онлайн, включително 
доставянето на платено цифрово 
съдържание, във всички стопански 
сектори. Настоящата директива
следва да не бъде прилагана по 
отношение на нестопански услуги от 
общ интерес, които не се извършват с 
цел финансова печалба. Настоящата 
директива следва да не бъде прилагана 
по отношение на  спорове или  жалби, 
подадени от търговци срещу 
потребители, или по отношение на 
спорове между търговци; настоящата 
директива обаче не бива да 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или запазят в сила 
разпоредбите относно процедурите за 
извънсъдебно решаване на тези спорове.

Or. en

Изменение 141
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и 
търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
във всички стопански сектори. Това
следва да включва жалби, подадени от 
потребители срещу търговци, но също 
така и жалби, подадени от търговци
срещу потребители. Настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на спорове между търговци; 
това обаче не бива да възпрепятства 
държавите членки да приемат или 
запазят в сила разпоредбите относно 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на тези спорове.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на жалби, 
свързани с договорни спорове, внесени 
от потребители срещу търговци при 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги във всички 
стопански сектори, както и при онлайн 
продажби, включително за доставяне 
на цифрово съдържание. Настоящата
директива не следва да се прилага по 
отношение на нестопански услуги от 
общ интерес, нито по отношение на 
здравни услуги, предоставяни от 
търговци за проучване, поддържане 
или възстановяване на здравното 
състояние на пациента, в това число 
отпускане и доставяне на лекарства и 
медицински изделия по предписание. 
Тя не следва да се прилага по 
отношение на жалбите, внесени от 
търговци срещу потребители, нито
по отношение на спорове между 
търговци; това обаче не бива да 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или запазят в сила 
разпоредбите относно процедурите за 
извънсъдебно решаване на тези спорове.

Or. fr

Изменение 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Потребителите следва да се 
насърчават като първа стъпка да се 
обръщат пряко към търговеца или 



AM\903359BG.doc 15/166 PE489.695v01-00

BG

към системата за обработка на 
жалбите, управлявана от търговеца, 
за да се опитат да намерят решение 
по взаимно съгласие. Тази процедура 
би могла да представлява бърз начин 
за решаване на потребителските 
спорове, въпреки че следва да бъде 
достъпна само за ограничен период от 
време.

Or. fr

Изменение 143
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Определението за „потребител“ 
следва да обхваща физическите лица, 
които действат извън своето занятие, 
стопанска дейност, занаят или 
професия. Въпреки това ако договорът 
е сключен за цели, които попадат 
отчасти в рамките на занятието на 
лицето и отчасти извън него (договор 
с двойно предназначение) и 
търговската цел е толкова 
ограничена, че не е определяща в 
общия контекст на договора, това 
лице следва също да се счита за 
потребител.

(8) Определението за „потребител“ 
следва да обхваща физическите лица, 
които действат извън своето занятие, 
стопанска дейност, занаят или 
професия. 

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на определението за потребител до договори с двойно 
предназначение (договори, сключени за цели, които попадат отчасти в рамките на 
занятието на лицето и отчасти извън него) е объркващо, особено като се има 
предвид, че определението за потребител, посочено в член 4, буква а), ясно гласи, че 
потребител „означава всяко физическо лице, което осъществява дейност с предмет 
извън неговото занятие, стопанска дейност, занаят или професия“.
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Изменение 144
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива следва да
има предимство пред 
законодателството на Съюза, което 
съдържа разпоредби, имащи за цел 
насърчаване на създаването на 
структури за АРС в конкретен сектор. В 
случай че законодателството за 
конкретен сектор постановява 
създаването на такива структури,
настоящата директива следва да има
предимство само дотолкова, 
доколкото подобно законодателство 
не гарантира най-малкото еднаква 
степен на защита на 
потребителите.

(10) Ако която и да било  от 
разпоредбите на настоящата
директива влезе в противоречие с 
разпоредба от друг акт на Съюза, 
регулиращ конкретни сектори, то 
разпоредбите на този друг акт на 
Съюза имат предимство и се прилагат 
по отношение на дадените конкретни 
сектори. Ако въпреки това 
разпоредбата има за цел насърчаване 
на създаването на структури за АРС в 
конкретен сектор, то съответните 
разпоредби на настоящата директива ще
имат предимство и ще бъдат 
приложими.

Or. en

Обосновка

Ще бъде трудно да се приложи изискване за сравнение на нивото на защита на 
потребителите, осигурено от различните законодателни актове в Съюза. Освен това 
настоящата директива следва да се прилага с предимство пред конкретни разпоредби 
на друго законодателство на Съюза, а не с предимство пред цялото съответно 
законодателство.

Изменение 145
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, Комисията 
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се призовава настоятелно да 
изработи насоки в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
по отношение на връзката между 
настоящата директива и 
останалото европейско 
законодателство. 

Or. el

Изменение 146
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Структурите за АРС се различават в 
значителна степен помежду си в 
рамките на ЕС, а също така и в рамките 
на отделните държави членки. 
Настоящата директива следва да 
обхваща всяка структура, която е 
установена трайно и предлага решаване 
на спорове посредством процедура за 
АРС. Процедура на арбитраж, създадена 
извън рамките на структура за АРС на 
ad hoc принцип за отделен спор между 
потребител и търговец, не следва да се 
счита за процедура за АРС.

(11) Структурите за АРС се различават в 
значителна степен помежду си в 
рамките на ЕС, а също така и в рамките 
на отделните държави членки. 
Настоящата директива следва да 
обхваща всяка структура, която е 
установена трайно с цел решаване на 
спор между потребител и търговец, и 
е включена в списъка съгласно член 17, 
параграф 2 от настоящата 
директива. Процедура на арбитраж, 
създадена извън рамките на структура 
за АРС на ad hoc принцип за отделен 
спор между потребител и търговец, не 
следва да се счита за процедура за АРС.

Or. en

Обосновка

Организациите, предлагащи АРС, които не желаят да станат структури за АРС по 
силата на настоящата директива, не следва да бъдат обхванати от разпоредбите на 
директивата.

Изменение 147
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица,
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, 
нито за процедури в рамките на
системи за обработка на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца.
Тя не следва да се прилага за преките 
преговори между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
системи за обработка на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца, 
нито за преките преговори
между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

Or. fr

Изменение 148
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица, 
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, 
нито за процедури в рамките на
системи за обработка на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца. 
Тя не следва да се прилага за преките 
преговори между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на
системи за обработка на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца, 
нито за преките преговори между 
страните. Освен това директивата не 
следва да се прилага за опити от страна 
на съдия да уреди спор в хода на 
съдебна процедура във връзка с този 
спор.
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с този спор.

Or. en

Обосновка

Медиацията, осигурена от търговците, или „вътрешната“ медиация, не следва да 
бъде изключена, тъй като тя е важна част от механизмите за АРС. Препоръка 
98/257/EО не изключва този тип медиация, при положение че са изпълнени някои 
условия. „Вътрешната“ медиация може да донесе истинска добавена стойност за 
извънсъдебното решаване на спорове, тъй като осигурява техническо/практическо 
познание, и позволява да се достигне до ценна за страните медиация за сближаване на 
позициите.

Изменение 149
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица, 
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, нито
за процедури в рамките на системи за 
обработка на жалби на потребители, 
управлявани от търговеца. Тя не следва 
да се прилага за преките преговори 
между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

(12) Настоящата директива следва да се 
прилага за процедури в рамките на
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица,
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, при 
условие че изискванията за
независимост и безпристрастност са 
напълно спазени. Директивата не 
следва да се прилага за процедури в 
рамките на системи за обработка на 
жалби на потребители, управлявани от 
търговеца, нито за преките преговори
между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

Or. en

Обосновка

Предвид това, че в ЕС съществуват добре функциониращи и ефективни схеми за АРС, 
при които отговарящото физическо лице е наето изключително от търговеца, в 
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допълнение към ясната цел на директивата за надграждане върху вече 
съществуващите структури за АРС е уместно обхватът да бъде разширен и да 
включи тези схеми за АРС, стига те да отговарят на критериите за независимост и 
безпристрастност, които ще бъдат подробно указани в директивата.

Изменение 150
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица, 
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, нито
за процедури в рамките на системи за 
обработка на жалби на потребители, 
управлявани от търговеца. Тя не следва 
да се прилага за преките преговори 
между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

(12) Настоящата директива следва да се 
прилага за процедури в рамките на
структури за решаване на спорове в 
случаите, когато физическите лица,
отговорни за решаването на спора, са 
наети изключително от търговеца, при 
условие че изискванията, указани в 
глава II от настоящата директива, 
са напълно спазени. Директивата не 
следва да се прилага за процедури в 
рамките на системи за обработка на 
жалби на потребители, управлявани от 
търговеца, нито за преките преговори 
между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

Or. en

Изменение 151
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
структури за решаване на спорове в 

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за процедури в рамките на 
системи за обработка на жалби на 
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случаите, когато физическите лица, 
отговорни за решаването на спора, са
наети изключително от търговеца, 
нито за процедури в рамките на 
системи за обработка на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца. 
Тя не следва да се прилага за преките 
преговори между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

потребители, управлявани от търговеца. 
Тя не следва да се прилага за преките 
преговори между страните. Освен това 
директивата не следва да се прилага за 
опити от страна на съдия да уреди спор 
в хода на съдебна процедура във връзка 
с този спор.

Or. en

Изменение 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Настоящата директива не 
следва да се прилага по отношение на 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, които се 
предлагат като услуги от общ 
икономически интерес („услуги от 
общ интерес“) и следователно 
представляват държавни дейности. 
Това се отнася например за услуги, 
свързани с водоснабдяването, 
управлението на отпадните води и на 
отпадъците, когато в държавата 
членка те са определени от закона 
като услуги от общ интерес.

Or. de

Изменение 153
Philippe Juvin



PE489.695v01-00 22/166 AM\903359BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Настоящата директива не 
следва да се прилага по отношение на
процедури, разглеждани от 
структури за разрешаване на спорове, 
при които физическите лица, 
отговарящи за решаването на 
спорове, са наети изключително от 
търговеца, освен когато са изпълнени 
някои условия, гарантиращи 
достатъчна независимост и 
безпристрастност на физическото 
лице, отговарящо за решаването на 
спора.

Or. en

Обосновка

Медиацията, осигурена от търговците, или „вътрешната“ медиация, не следва да 
бъде изключена, тъй като тя е важна част от механизмите за АРС. Препоръка 
98/257/EО не изключва този тип медиация, при положение, че са изпълнени някои 
условия. „Вътрешната“ медиация може да донесе истинска добавена стойност за 
извънсъдебното решаване на спорове, тъй като осигурява техническо/практическо 
познание, и позволява да се достигне до ценна за страните медиация за сближаване на 
позициите.

Изменение 154
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Настоящата директива следва 
да се прилага по отношение на
процедурите на структурите за 
уреждане на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове, са наети  или 
получават възнаграждение 
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изключително от търговеца или от 
професионално сдружение, 
единствено при две условия: когато
функционирането на тези структури 
удовлетворява изискванията, 
установени в глава II от настоящата 
директива, и когато тези физически 
лица спазват конкретните условия, 
предвидени в член 6, параграф 2а от 
настоящата директива. Във връзка с 
това съответната структура за 
уреждане на спорове следва да бъде 
подлагана поне веднъж годишно на 
оценка, извършвана от компетентния 
орган на държавата членка, в която е 
установена структурата, за да се 
определи дали тя действително 
отговаря на това двойно условие.

Or. fr

Изменение 155
Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, могат
да бъдат отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да разполагат с 
възможността да изпълнят това 
задължение, като се опират на 
съществуващи структура за АРС и 
коригират приложното поле на тяхната 
дейност, ако е необходимо, или като 
гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, могат 
да бъдат отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива, и за която 
Европейската комисия е била 
нотифицирана в съответствие с член 
17, параграф 2 от настоящата 
директива. Държавите членки следва 
да разполагат с възможността да 
изпълнят това задължение, като се 
опират на съществуващи структура за 
АРС и коригират приложното поле на 
тяхната дейност, ако е необходимо, или 
като гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
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отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 
отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

Or. en

Обосновка

Националният компетентен орган трябва да нотифицира Европейската комисия за
всички структури за АРС, отговарящи на критериите, указани в настоящото 
предложение за директива, съгласно указаното в член 17, параграф 2 от 
предложението за директива.

Изменение 156
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи 
в обхвата на настоящата директива, 
могат да бъдат отнесени до
структура за АРС, отговаряща на 
изискванията, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да разполагат с 
възможността да изпълнят това 
задължение, като се опират на 
съществуващи структура за АРС и 
коригират приложното поле на
тяхната дейност, ако е необходимо, 
или като гарантират създаването на 
нови структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 

(13) Държавите членки следва да 
улесняват организациите на 
търговците и на потребителите  в 
създаването на структури за АРС или 
в коригирането на приложното поле на
съществуващите добре 
функциониращи структури за АРС,
отговарящи на критериите за 
качество, указани в настоящата 
директива. Настоящата директива не 
следва да задължава държавите членки 
да създават специална структура за АРС 
във всеки отделен сектор за търговия на 
дребно. Държавите членки следва да 
разполагат с възможността да 
гарантират създаването на допълваща 
структура за АРС, която разглежда 
трансгранични спорове, за чието 
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отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

Or. en

Изменение 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
могат да бъдат отнесени до структура 
за АРС, отговаряща на изискванията, 
посочени в настоящата директива. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да изпълнят това 
задължение, като се опират на 
съществуващи структура за АРС и 
коригират приложното поле на тяхната 
дейност, ако е необходимо, или като 
гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 
отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, се
отнасят до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да разполагат с 
възможността да изпълнят това 
задължение, като се опират на 
съществуващи структура за АРС и 
коригират приложното поле на тяхната 
дейност, ако е необходимо, или като 
гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 
отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да разполагат 
с възможността да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие.

Or. it
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Обосновка

В съответствие с положителния опит на някои държави членки една ефективна 
система за алтернативно решаване на спорове следва да се основава на 
задължително предоставяне на възможност за помирителна процедура, преди да се 
пристъпи към съдебна процедура.

Изменение 158
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, могат 
да бъдат отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, 
посочени в настоящата директива. 
Държавите членки следва да 
разполагат с възможността да 
изпълнят това задължение, като се
опират на съществуващи структура за 
АРС и коригират приложното поле на 
тяхната дейност, ако е необходимо, или 
като гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 
отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да 
разполагат с възможността да
гарантират създаването на допълваща 
структура за АРС, която разглежда 
спорове, за чието решаване не е 
компетентна никоя структура със 
специфична област на действие.

(13) Държавите членки следва да 
гарантират, че договорните спорове, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива, могат да бъдат отнесени до 
структура за АРС, отговаряща на 
критериите за качество, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки могат да изпълнят това 
задължение и като надграждат върху
съществуващите добре 
функциониращи структури за АРС и 
коригират приложното поле на тяхната 
дейност, в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива, ако е необходимо, или като 
гарантират създаването на нови 
структури за АРС. Настоящата 
директива не следва да задължава 
държавите членки да създават 
специална структура за АРС във всеки 
отделен сектор за търговия на дребно. 
Държавите членки следва да гарантират 
създаването на допълваща структура за 
АРС, която разглежда спорове, за чието 
решаване не е компетентна никоя 
структура със специфична област на 
действие, с цел гарантирането на 
пълен географски обхват и достъп до 
алтернативно решаване на спорове
във всички държави членки.
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Or. en

Изменение 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Директивата не следва да засяга 
възможността търговците, установени в 
дадена държава членка, да попадат в 
обхвата на структура за АРС, 
разположена в друга държава членка. 
Държавите членки следва да насърчават 
развитието на тези структури.

(14) Директивата не следва да засяга 
възможността търговците, установени в 
дадена държава членка, да попадат в 
обхвата на структура за АРС, 
разположена в друга държава членка. 
Държавите членки следва да 
подпомагат развитието на тези 
структури. Структурите за АРС 
следва въпреки това да се финансират 
сами, например посредством дарения, 
членски внос, малки такси за 
предоставяните услуги и обединяване 
на няколко структури и членове. 
Финансирането от държавите 
членки следва да бъде едва в краен 
случай.

Or. de

Обосновка

Структурите за АРС са създадени за решаване на спорове, които възникват от 
икономически дейности. Принципно те не следва да бъдат финансирани от 
държавата и следователно от данъкоплатеца, който няма нищо общо с отделните 
частни спорове.

Изменение 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива не следва 
да засяга запазването или 
въвеждането от страна на 
държавите членки на процедури за 
АРС, чрез които се разглеждат заедно 
еднакви или подобни спорове между 
търговец и няколко потребители. 
Тези процедури може да се 
разглеждат като предварителна 
стъпка към по-нататъшното 
развитие на процедури за колективно 
АРС в рамките на Съюза.

заличава се

Or. de

Обосновка

Не би следвало да се разпореждаме по отношение на другите права на държавите 
членки.

Изменение 161
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива не следва да 
засяга запазването или въвеждането от 
страна на държавите членки на 
процедури за АРС, чрез които се 
разглеждат заедно еднакви или подобни 
спорове между търговец и няколко 
потребители. Тези процедури може да 
се разглеждат като предварителна 
стъпка към понататъшното 
развитие на процедури за колективно
АРС в рамките на Съюза.

(15) Настоящата директива не следва да 
засяга запазването или въвеждането от 
страна на държавите членки на 
процедури за АРС, чрез които се 
разглеждат заедно еднакви или подобни 
спорове между търговец и няколко 
потребители. Трябва да бъдат 
извършени цялостни оценки на 
въздействието на колективните 
извънсъдебни споразумения, преди те 
да бъдат предложени на равнището 
на Съюза.

Or. en
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Изменение 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Поверителността и 
неприкосновеността на личния 
живот по време на процедурата за 
АРС следва винаги да бъдат 
гарантирани. Ако съществува 
намерение да се публикуват примерни 
окончателни решения, имената на 
страните и съответните 
позовавания на тях следва да се 
заличат, освен ако двете страни не са 
дали изрично съгласие за 
публикуването им.

Or. de

Обосновка

Тук също трябва да се спазват изискванията за защита на данните.

Изменение 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Безпристрастността и 
почтеността на структурите за АРС 
са от ключово значение за спечелване 
на доверието на европейските 
граждани по отношение на това, че 
механизмите за АРС ще им 
предложат справедливо и независимо 
решение.

Or. en
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Изменение 164
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от 
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни и независими
единствено ако не могат да бъдат обект 
на натиск, който евентуално влияе на 
отношението им към спора. Съществува 
особена необходимост да се гарантира 
липсата на такъв натиск, когато 
структурите за АРС са финансирани от 
една от страните по спора или от 
организация, в която членува една от 
страните. Затова следва да се 
прилагат специални условия за 
физическите лица, отговарящи за 
извънсъдебното решаване на спорове, 
които са наети или получават 
възнаграждение изключително от 
търговеца или от професионално 
сдружение.

Or. fr

Изменение 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
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евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от 
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.

евентуално влияе на отношението им 
към спора. Автоматично следва да се 
приема, че подобен натиск е налице, 
не само ако физическото лице, на 
което е поверено уреждането на 
спора, отчасти е съфинансирано от 
една от страните: съществува 
особена необходимост да се гарантира 
липсата на такъв натиск, когато 
структурите за АРС са финансирани 
изключително от една от страните по 
спора или изключително от 
организация, в която членува една от 
страните.

Or. de

Изменение 166
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните в 
рамките на ръководените от 
търговците системи за разглеждане 
на потребителски жалби. За схемите 
за АРС, в които лицата, отговорни за 
решаването на спорове, са наети 
изключително от търговеца, следва 
да бъдат въведени специални 
изисквания.
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Or. en

Обосновка

Въвеждането на конкретни изисквания за схемите за АРС, при които физическите 
лица, отговарящи за решаването на спорове, са наети изключително от търговеца, е 
от ключово значение за гарантиране спазването на принципите за безпристрастност 
и независимост.

Изменение 167
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните. Поради 
това процедурите, при които 
физическото лице, отговарящо за 
решаването на спора, е наето или 
получава други форми на 
възнаграждение изключително от 
търговеца, не следва да бъдат 
разглеждани като процедури за АРС 
по смисъла на настоящата директива 
и съответно следва да бъдат 
изключени от обхвата й на 
приложение. Въпреки това 
настоящата директива не следва да 
засяга възможността търговски или 
професионални асоциации да 
финансират дадена структура за 
АРС.
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Or. en

Изменение 168
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от   
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните. За да се 
гарантира отсъствието на какъвто и 
да било конфликт на интереси, 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативно решаване на спорове, 
следва да обявяват всички 
обстоятелства, които биха могли да 
попречат на тяхната независимост 
или да доведат до конфликт на 
интереси. По отношение на лицата, 
наети изключително от търговеца, 
следва да се  прилагат специални 
изисквания.

Or. en

Изменение 169
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) От изключително значение за 
успеха на АРС, и по-специално за 
гарантиране на необходимото доверие 
в процедурите за АРС, е физическите 
лица, отговарящи за алтернативното 
решаване на спорове, да разполагат с 
необходимите експертни познания. 
Поради това държавите членки в 
сътрудничество с Комисията следва 
да осигурят специални схеми за 
обучение.

Or. en

Изменение 170
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира прозрачността на 
структурите и процедурите за АРС е 
необходимо страните да получават 
цялата информация, която им е 
необходима, за да вземат информирано 
решение, преди да започнат процедура 
за АРС.

(18) При наличие на национални 
правила, според които участието на 
търговците в процедура за АРС е 
задължително, за да се гарантира 
прозрачността на структурите и 
процедурите за АРС е необходимо 
страните да получават цялата 
информация, която им е необходима, за 
да вземат информирано решение, преди 
да започнат процедура за АРС.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки съществуват задължителни  схеми за АРС, като при 
определени обстоятелства от предприятията се изисква да се включат в процедури 
за АРС.
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Изменение 171
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 дни. 
Структурата за АРС следва да може да 
удължава този период, когато
сложността на въпросния спор го 
изисква.

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 календарни
дни от датата на получаване на 
пълната документация по жалбата 
от структурата за АРС. Структурата 
за АРС следва да може да удължава този 
период, когато сложността на въпросния 
спор го изисква.

Or. fr

Изменение 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 дни. 
Структурата за АРС следва да може 
да удължава този период, когато 
сложността на въпросния спор го 
изисква.

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 календарни 
дни от постъпването на жалбата в 
структурата за АРС до предлагането 
на решение от страна на последната. 
При много сложни спорове 
структурите за АРС следва да имат 
възможност да удължават периода за 
обективна проверка на определени 
аспекти на конкретния случай.

Or. de
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Изменение 173
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 дни. 
Структурата за АРС следва да може да 
удължава този период, когато 
сложността на въпросния спор го 
изисква.

(19) Процедурите за АРС следва да 
бъдат ефективни. Те следва да 
гарантират проста и справедлива 
процедура, чиято продължителност по 
принцип е не повече от 90 дни. 
Структурата за АРС следва да може да 
удължава този период, когато 
сложността на въпросния спор го 
изисква или поради други основателни 
причини.

Or. en

Обосновка

Целта е да се позволи на структурите за АРС да удължават този краен срок, когато 
е обосновано, с което да се гарантира, че потребителите ще получават качествен, а 
не само бърз резултат.

Изменение 174
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Потребителите не могат 
винаги да се възползват от 
приятелското разрешаване на 
споровете, било защото не знаят за 
съществуването на структури за 
АРС, било защото просто не желаят 
да го направят. В същото време е
възможно някои нелоялни или 
подвеждащи търговски практики да 
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бъдат латентни и систематични и 
да могат да влияят на голям брой 
потребители по много отрицателен 
начин, без обаче тези практики да се 
осъждат и прекратяват. В тези 
случаи е желателно структурите за 
АРС да имат правомощията да 
откриват процедура по разследване
въз основа на опита им с търговските 
практики, за които не са подадени 
жалби от потребители, но за които 
има основателни съмнения или 
доказателства, че представляват 
съществено нарушение на правата на 
потребителите и поради тази 
причина изискват специален контрол. 
Структурите за АРС следва също 
така да могат да информират 
потребителите за резултатите от 
проведените разследвания и да 
отправят публично препоръки към 
търговците за промяна в поведението 
им с цел предотвратяване на 
нарушенията.

Or. el

Обосновка

Без задължително да бъде подадена жалба, структурите за АРС следва да имат 
възможност да открият процедура по разследване на търговски практики, за които 
има основателни съмнения и доказателства, че са нелоялни и подвеждащи и 
представляват съществено нарушение на правата на голям брой потребители. 
Структурите за АРС следва да информират потребителите за резултатите от 
проведените разследвания и да отправят публично препоръки към търговците за 
промяна в поведението им.

Изменение 175
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да (20) Процедурите за АРС следва да 
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бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 
потребителите да използват тези 
процедури.

бъдат безплатни за потребителите.

Or. fr

Изменение 176
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 
потребителите да използват тези 
процедури.

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за страните
да използват тези процедури. След 
приключване на процедурата за АРС 
загубилата страна следва да 
възстанови на спечелилата страна 
разноските по откриване на 
процедурата.

Or. de

Изменение 177
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни за потребителите, така 
че и занапред да бъде икономически 
оправдано за потребителите да 
използват тези процедури. Държавите 
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потребителите да използват тези 
процедури.

членки, в рамките на своите 
правомощия, определят подходяща 
форма на финансиране на 
процедурите за АРС от страна на 
промишления сектор.

Or. en

Обосновка

В случай че процедурата е свързана с разходи, това ще възпре потребителите от 
ползването на АРС. Жалбите ще бъдат ограничени до необходимите чрез процесуални 
норми относно необоснованите и злонамерени жалби. В настоящия икономически 
климат трябва да бъдем наясно, че данъкоплатецът не трябва да финансира 
процедурите за АРС; процесът трябва да бъде воден от промишления сектор.

Изменение 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 
потребителите да използват тези 
процедури.

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени и лесни за изчисление
разходи за потребителите или
търговците, така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 
потребителите да използват тези 
процедури.

Or. it

Обосновка

С цел постигане на по-голяма степен на достъпност и прозрачност разходите за 
процедурата за АРС трябва да бъдат ясно изразени и да могат лесно да се изчисляват 
от потребителя или търговеца, преди да се пристъпи към процедурата.

Изменение 179
Louis Grech
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани 
с умерени разходи за потребителите, 
така че и занапред да бъде 
икономически оправдано за 
потребителите да използват тези 
процедури.

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни за потребителя. В 
случай че се налагат разходи, то те 
следва да бъдат оправдани, 
пропорционални и умерени, за да се 
гарантира, че процедурата за АРС е 
достъпна, привлекателна и на ниска 
цена.

Or. en

Изменение 180
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани с 
умерени разходи за потребителите, така 
че и занапред да бъде икономически 
оправдано за потребителите да 
използват тези процедури.

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни или да бъдат свързани с 
умерени разходи за потребителите, така 
че и занапред да бъде икономически 
оправдано за потребителите да 
използват тези процедури. В случай че 
се налагат разходи, то те следва да 
бъдат оправдани, пропорционални и 
умерени, за да се гарантира, че 
процедурата за АРС е достъпна, 
привлекателна и на ниска цена за 
потребителите.
Това не трябва да ограничава услугите 
за разрешаване на спорове, които вече 
оперират чрез таксуване на бизнеса за 
дейността си според всеки отделен 
случай или чрез такси за цялата 
индустрия.

Or. en
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Изменение 181
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Процедурите за АРС следва да 
бъдат справедливи, така че страните по 
спора да бъдат напълно информирани за 
своите права и последствията от избора, 
който правят в рамките на процедура за 
АРС.

(21) Процедурите за АРС следва да 
бъдат справедливи, така че страните по 
спора да бъдат напълно информирани за 
своите права и последствията от избора, 
който правят в рамките на процедура за 
АРС. Структурите за АРС следва да 
информират потребителите 
относно правата им съгласно 
правните разпоредби, преди те да 
приемат или отхвърлят наложеното 
или предложеното решение. И двете 
страни следва също така да имат 
възможност да предоставят 
информацията и доказателствата, с 
които разполагат, без да се налага да 
присъстват физически.

Or. en

Изменение 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Споразумение, сключено между 
потребител и търговец относно 
внасянето на жалби пред структура 
за АРС, не следва да отнема правото 
на потребителя или търговеца да 
търси обезщетение по съдебен ред. По 
отношение на структурите за АРС, 
налагащи решения, то тези решения 
следва да бъдат правно обвързващи за 
страните единствено при условие че 
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тези страни са били уведомени 
предварително относно обвързващия 
характер на решенията и изрично са 
приели това условие.

Or. en

Изменение 183
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Споразумение, сключено между 
потребител и търговец относно 
внасянето на жалби пред структура 
за АРС, не следва да бъде правно 
обвързващо за потребителя, ако е 
сключено преди възникването на 
спора и ако отнема правото на  
потребителя да заведе съдебно дело за 
разрешение на спора. По отношение 
на структурите за АРС, налагащи 
решения, то тези решения следва да 
бъдат правно обвързващи за 
страните само при условие че те са 
били уведомени предварително 
относно обвързващия характер на 
решенията и изрично са приели това 
условие, с изключение на случаите в 
които националните правила 
предвиждат решенията да бъдат 
правно обвързващи единствено за 
търговците.

Or. en

Изменение 184
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да бъде спазен утвърденият 
принцип на свобода, резултатът от 
процедурите за АРС не следва да бъде 
правно обвързващ за страните, освен 
ако тези страни не са били уведомени 
относно обвързващия характер на 
решението преди началото на 
процедурата и изрично не са заявили 
съгласието си. Това не засяга 
националното законодателство, 
предвиждащо обвързващ характер на 
решенията, постигнати чрез АРС, по 
отношение на търговеца.

Or. en

Изменение 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Насърчава Комисията да развие 
мрежата от европейски центрове на 
потребителите, за да може тя да 
има законови правомощия в сферата 
на АРС и особено по отношение на 
трансгранични спорове.

Or. en

Изменение 186
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Европейската комисия следва, 
когато е необходимо, да отделя 
подходящи средства по програма 
„Потребители“ за 2014 – 2020 г., за да 
финансира създаването на нови 
структури и да предоставя средства 
за обучение на медиатори и друг 
спомагателен персонал и за 
предоставяне на информация и 
помощ по-специално на 
потребителите. Необходима е по-
ефективна организация на 
съществуващите ресурси и звена за 
контакт с цел информацията да 
достига до гражданите.

Or. fr

Изменение 187
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Тъй като понятията за 
корпоративна социална отговорност, 
социално въздействие и фирмена 
надеждност придобиват все по-
голямо значение, публикуването на 
нелоялни или заблуждаващи 
практики може да предизвика по-
голяма вреда, отколкото 
икономическите санкции. 
Следователно перспективата за 
публикуване на предлаганите решения 
от структурите за АРС, чрез които 
споровете се решават по-ефективно, 
може да се превърне по отношение на 
търговците, които системно 
отказват да ги приложат, в ценно 
средство, което да ги мотивира  от 
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една страна твърдо да се стремят 
към решаване на споровете по 
взаимно съгласие, а от друга страна 
да избягват подобно поведение в 
бъдеще, гарантирайки същевременно 
интересите на потребителите.

Or. el

Обосновка

Като се има предвид, че в наши дни корпоративната социална отговорност, както и 
фирмената надеждност придобиват все по-голямо значение, като същевременно 
оказват съществено въздействие върху пазара, перспективата за публикуване на 
решенията, предлагани от структурите за АРС, може да се превърне по отношение 
на търговците, които ги отхвърлят и отказват да ги приложат, в средство за 
натиск както за разрешаване на споровете, така и за избягване на подобно поведение 
в бъдеще.

Изменение 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) По отношение на процедурите 
за АРС, налагащи правно обвързващи 
решения, потребителите следва да 
разполагат най-малко със същото 
ниво на защита, каквото е 
предвиденото от задължителните 
разпоредби, приложими съгласно 
правото на държавата членка, на 
чиято територия е установена 
структурата за АРС, както и 
каквото е нивото на защита, 
предвидено от задължителните 
разпоредби, приложими съгласно 
правото на държавата членка, в 
която потребителят пребивава 
обичайно.

Or. en
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Изменение 189
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) По отношение на процедурите 
за АРС, налагащи правно обвързващи 
решения на потребителите, 
последните следва да разполагат най-
малко със същото ниво на защита, 
каквото е предвиденото от 
задължителните разпоредби, 
приложими съгласно правото на 
държавата членка, на чиято 
територия е установена 
структурата за АРС. По отношение 
на трансграничните спорове
решението, наложено от 
структурата за АРС, не следва да 
отнема от потребителя правото му 
на защитата, предвидена от 
задължителните разпоредби, 
приложими съгласно правото на 
държавата членка, в която 
потребителят пребивава обичайно.

Or. en

Изменение 190
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Поверителността в 
процедурите за АРС е важна и поради 
това настоящата директива следва 
да предвиди минимална степен на 
съвместимост на 
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гражданскопроцесуалните норми по 
отношение на защитата на 
поверителния характер на 
процедурите за АРС в последващо 
гражданско или търговско съдебно 
производство или арбитраж.

Or. en

Изменение 191
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) За да се намери компромис 
между необходимостта от достъп на 
потребителите до процедурите за 
АРС, от една страна, и 
необходимостта от защита на 
търговците от нелоялни или 
неоснователни жалби, от друга 
страна, е необходимо такива жалби 
да се подават добросъвестно в 
структура за АРС, т.е.: а) от 
процедурна гледна точка, 
потребителят да придружава 
жалбата си с достатъчно 
доказателства, които са основанието 
за спора, б) от морална гледна точка, 
търговецът да бъде информиран за 
жалбите срещу него и да има 
възможност за изрази мнението си, 
евентуално в рамките на вътрешна 
процедура за разглеждане, преди 
жалбата да стигне до структурата 
за АРС, и в) от юридическа гледна 
точка, един спор не следва да може да 
бъде отнесен за решаване от 
структура за АРС, ако преди това не 
са изчерпани без резултат всички 
средства за решаване на спора по 
взаимно съгласие директно между 
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търговеца и потребителя.

Or. el

Изменение 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Съображение 21в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) За да бъдат устойчиви и да 
работят ефективно, структурите за 
АРС следва да получават подходящо 
финансиране, което да им позволява 
да извършват дейността си. За 
предпочитане е те да бъдат 
финансирани с частни средства.

Or. en

Изменение 193
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 21в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) С цел да се насърчи използването 
на АРС от страните, държавите 
членки следва да гарантират, че 
нормите им относно давностните 
срокове не възпрепятстват страните 
да се обърнат към съд, ако опитът им 
да намерят решение чрез процедура за 
АРС се окаже неуспешен. Държавите 
членки следва да гарантират, че този 
резултат ще бъде постигнат дори ако 
настоящата директива не 
хармонизира националните норми 
относно давностните срокове. 
Настоящата директива не следва да 
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засяга разпоредби относно 
давностните срокове в международни 
споразумения, прилагани в държавите 
членки, например в областта на 
транспортното законодателство.

Or. en

Изменение 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При възникването на спор е 
необходимо потребителите да могат 
бързо да установят кои структури за 
АРС са компетентни да разглеждат 
тяхната жалба, както и да знаят дали 
съответният търговец ще участва в 
производство в рамките на структура 
за АРС. Поради това търговците следва 
да предоставят тази информация в 
основните си търговски документи и, 
ако имат интернет страница, на 
своята интернет страница. Това 
задължение не следва да засяга член 6, 
параграф 1, буква у), член 7, параграф 1 
и член 8 от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите. В член 6, параграф 1, 
буква у) от Директива 2011/83/ЕС по 
отношение на потребителски договори, 
сключени от разстояние или извън 
търговския обект, е предвидено, че 
търговецът трябва да информира
потребителя за възможността да 
прибегне до извънсъдебен механизъм за 
подаване на жалби и правна защита, 
чийто обект е търговецът, и за методите 
за достъп до механизма, преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договора. В член 7, параграф 1 от 

(22) При възникването на спор е 
необходимо потребителите да могат 
бързо да установят кои структури за 
АРС са компетентни да разглеждат 
тяхната жалба. Поради това търговците, 
които се ангажират да използват 
структурите за АРС, следва да 
съобщят на потребителя адреса или 
интернет страницата на 
структурата за АРС, в чиито обхват 
попадат. Тази информация следва да 
бъде публикувана в ясен и разбираем 
вид и да бъде лесно, пряко и 
постоянно достъпна на тяхната 
интернет страница, ако имат 
такава, в общите условия на 
договорите за продажба на стоки или 
предоставяне на услуги между 
търговеца и потребителя и всеки 
път, когато търговец отхвърли 
жалба, която му е представена пряко 
от потребителя. Това задължение не 
следва да засяга член 6, параграф 1, 
буква у), член 7, параграф 1 и член 8 от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 г. относно правата на 
потребителите. В член 6, параграф 1, 
буква у) от Директива 2011/83/ЕС по 
отношение на потребителски договори, 
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Директива 2011/83/ЕС е предвидено, че 
при сключване на договори извън 
търговски обект информацията трябва 
да бъде предоставена на хартиен 
носител или, ако потребителят е 
съгласен, на друг траен носител.

сключени от разстояние или извън 
търговския обект, е предвидено, че 
търговецът трябва да информира 
потребителя за възможността да 
прибегне до извънсъдебен механизъм за 
подаване на жалби и правна защита, 
чийто обект е търговецът, и за методите 
за достъп до механизма, преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договора. В член 7, параграф 1 от 
Директива 2011/83/ЕС е предвидено, че 
при сключване на договори извън 
търговски обект информацията трябва 
да бъде предоставена на хартиен 
носител или, ако потребителят е 
съгласен, на друг траен носител.

Or. fr

Изменение 195
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При възникването на спор е 
необходимо потребителите да 
могат бързо да установят кои 
структури за АРС са компетентни 
да разглеждат тяхната жалба, както 
и да знаят дали съответният 
търговец ще участва в 
производство в рамките на 
структура за АРС. Поради това 
търговците следва да предоставят 
тази информация в основните си 
търговски документи и, ако имат 
интернет страница, на своята 
интернет страница. Това 
задължение не следва да засяга 
член 6, параграф 1, буква у), член 
7, параграф 1 и член 8 от 
Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на 

(22) При възникването на спор е 
необходимо потребителите да 
могат бързо да установят кои 
структури за АРС са компетентни 
да разглеждат тяхната жалба, както 
и да се гарантира, че търговецът
ще участва в производство в 
рамките на структура за АРС. 
Поради това търговците следва да 
предоставят тази информация в 
основните си търговски документи 
и, ако имат интернет страница, на 
своята интернет страница. Това 
задължение не следва да засяга 
член 6, параграф 1, буква у), член 
7, параграф 1 и член 8 от 
Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. 
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Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на 
потребителите[25]. В член 6, 
параграф 1, буква у) от Директива 
2011/83/ЕС по отношение на 
потребителски договори, сключени 
от разстояние или извън 
търговския обект, е предвидено, че 
търговецът трябва да информира 
потребителя за възможността да 
прибегне до извънсъдебен 
механизъм за подаване на жалби и 
правна защита, чийто обект е 
търговецът, и за методите за 
достъп до механизма, преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договора. В член 7, параграф 1 от 
Директива 2011/83/ЕС е 
предвидено, че при сключване на 
договори извън търговски обект 
информацията трябва да бъде 
предоставена на хартиен носител 
или, ако потребителят е съгласен, 
на друг траен носител.

относно правата на 
потребителите[25]. В член 6, 
параграф 1, буква у) от Директива 
2011/83/ЕС по отношение на 
потребителски договори, сключени 
от разстояние или извън 
търговския обект, е предвидено, че 
търговецът трябва да информира 
потребителя за възможността да 
прибегне до извънсъдебен 
механизъм за подаване на жалби и 
правна защита, чийто обект е 
търговецът, и за методите за 
достъп до механизма, преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договора. В член 7, параграф 1 от 
Директива 2011/83/ЕС е 
предвидено, че при сключване на 
договори извън търговски обект 
информацията трябва да бъде 
предоставена на хартиен носител 
или, ако потребителят е съгласен, 
на друг траен носител.

Or. da

Изменение 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Задължението за предоставяне 
на информация не следва да засяга 
член 6, параграф 1, буква у), член 7, 
параграф 1 и член 8 от Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на потребителите, 
член 183, параграф 1, изречение 2 и 
член 185, параграф 1 и параграф 3, 
буква л) от Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
започването и упражняването на 
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застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(„Платежоспособност II“)1 , както и 
член 3, параграф 4, буква а) и член 5, 
параграф 1 от Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 септември 2002 г. 
относно дистанционна търговия на 
потребителски финансови услуги2.
____________________

1 ОВ L 335 от 17.12.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 271 от 9.10.2002 г., стр. 16.

Or. de

Обосновка

Посоченото в Съображение 22 задължение на предприятията за предоставяне на 
информация за потребителите не се урежда само от Директивата относно правата 
на потребителите. Директивите, свързани с отделните сектори, също съдържат 
разпоредби във връзка със задължителното предоставяне на информация за 
потребителите относно извънсъдебния механизъм за подаване на жалби и правна 
защита, например Рамковата директива „Платежоспособност II“ и Директивата 
относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги.

Изменение 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящата директива не 
предвижда участието на търговците в 
процедури за АРС да бъде 
задължително или резултатът от тези 
процедури да има обвързващ характер 
за търговците, ако потребител е подал 
жалба срещу тях. Въпреки това 
настоящата директива не засяга 
националните правила, според които 
участието на търговците в тези 
процедури е задължително или 
резултатът от тях има обвързващ 

(23) Настоящата директива не 
предвижда участието на търговците в 
процедури за АРС да бъде 
задължително или резултатът от тези 
процедури да има обвързващ характер 
за търговците, ако потребител е подал 
жалба срещу тях. Въпреки това 
настоящата директива не засяга 
националните правила, според които 
участието на търговците в тези 
процедури е задължително или 
резултатът от тях има обвързващ 



AM\903359BG.doc 53/166 PE489.695v01-00

BG

характер за търговците, при условие че 
това законодателство не лишава 
страните от възможността да 
упражняват правото си на достъп до 
съдебната система, гарантирано в член 
47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

характер за търговците, при условие че 
това законодателство не лишава 
страните от възможността да 
упражняват правото си на достъп до 
съдебната система, гарантирано в член 
47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Ако резултатът 
от процедурата за АРС съгласно 
националните правни разпоредби има 
обвързващ характер за 
предприятията, то следва да се 
гарантира правото за съдебна 
проверка.

Or. de

Изменение 198
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящата директива не 
предвижда участието на търговците в 
процедури за АРС да бъде 
задължително или резултатът от 
тези процедури да има обвързващ 
характер за търговците, ако 
потребител е подал жалба срещу 
тях. Въпреки това настоящата 
директива не засяга националните 
правила, според които участието на 
търговците в тези процедури е 
задължително или резултатът от тях има 
обвързващ характер за търговците, при 
условие че това законодателство не 
лишава страните от възможността да 
упражняват правото си на достъп до 
съдебната система, гарантирано в член 
47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(23) Настоящата директива не 
предвижда участието на търговците в 
процедури за АРС да бъде 
задължително. Въпреки това настоящата 
директива не засяга националните 
правила, според които участието на 
търговците в тези процедури е 
задължително или резултатът от тях има 
обвързващ характер за търговците, при 
условие че това законодателство не 
лишава страните от възможността да 
упражняват правото си на достъп до 
съдебната система, гарантирано в член 
47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Or. da
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Изменение 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Държавите членки следва да 
подпомагат представителите на 
организациите на потребителите и 
търговците при въвеждането на 
системата за АРС, както и при 
управлението на схемата, особено по 
отношение на принципите за 
безпристрастност и независимост.

Or. en

Изменение 200
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) За да се намали ненужната 
тежест за схемите за АРС, 
държавите членки следва да 
насърчават потребителите да се 
опитват да решават споровете с 
търговеца по приятелски начин, 
преди да отнесат жалбите си до 
структура за АРС или до съда. В 
случаите, в които от потребителите 
се изисква преди да отнесат жалбите 
си до структура за АРС да се обърнат 
към търговеца, държавите членки 
трябва да гарантират, че след като 
потребителят се е обърнал към 
търговеца, търговецът трябва да 
отговори в рамките на максимум 
двадесет работни дни, а при липсата 
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на отговор или в случай че страните 
не постигнат приятелско уреждане 
на спора, потребителят може да 
отнесе жалбата си до структура за 
АРС. Вътрешните схеми за 
разглеждане на жалби в отделните 
предприятия могат да бъдат 
ефективни в уреждането на тези 
жалби и чрез тези схеми може да се 
избегне ескалирането на споровете на 
по-късен етап. Държавите членки 
следва да могат да поддържат или 
въвеждат национални разпоредби по 
отношение на вътрешните процедури 
за разглеждане на жалби.

Or. en

Изменение 201
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Държавите членки следва да 
приобщят представителите на 
професионалните организации, на 
специалистите в областта на 
правото и на организациите за 
защита на потребителите в 
разработването на системата за АРС 
и в системата за управление, по-
специално по отношение на 
принципите на безпристрастност и 
независимост.

Or. fr

Изменение 202
Louis Grech
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Предложение за директива
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Държавите членки следва да 
бъдат свободни да поддържат или 
въвеждат минимални прагове за 
стойността на допустимите искове в 
рамките на АРС, без да въвеждат 
праг, който би ограничил достъпа на 
потребителите до процедурите за 
АРС.

Or. en

Изменение 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
гарантират, че структурите за АРС си 
сътрудничат при решаването на 
трансгранични спорове.

(24) Държавите членки следва да 
гарантират, че структурите за АРС си 
сътрудничат при решаването на 
трансгранични спорове и редовно 
извършват обмен на добри практики,
свързани с уреждането както на 
трансгранични, така и на вътрешни 
спорове.

Or. fr

Изменение 204
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Мрежите от структури за АРС, 
които улесняват решаването на 

(25) Мрежите от структури за АРС, като 
например FIN-NET в сферата на 
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трансгранични спорове, като например 
FIN-NET в сферата на финансовите 
услуги, следва да бъдат укрепени в 
рамките на Съюза. Държавите членки 
следва да насърчават структурите за 
АРС да станат част от тези мрежи.

финансовите услуги, следва да бъдат 
укрепени в рамките на Съюза. 
Държавите членки следва да насърчават 
структурите за АРС да станат част от 
тези мрежи.

Or. en

Обосновка

FIN-NET е мрежа, посредством която могат да бъдат споделяни най-добри практики 
и знания, но тя не е свързана с решаването на конкретни спорове.

Изменение 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) С цел по-добро запознаване на 
потребителите и търговците с вече 
съществуващите законодателни 
инструменти като Регламент (ЕО) № 
861/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на европейска 
процедура за искове с малък 
материален интерес1, Директива 
2008/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 
2008 г. относно някои аспекти на 
медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси2, както и 
Регламент (ЕО) № 805/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 април 2004 г. за въвеждане на 
европейско изпълнително основание 
при безспорни вземания3, Комисията 
следва незабавно да се погрижи да 
бъдат привлечени националните 
органи, съдилищата, адвокатските и 
търговски камари, организациите на 
потребителите, застрахователите 
на съдебни разноски и другите 
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компетентни организации. За тази 
цел Комисията следва да предостави 
значителна финансова подкрепа за 
съответните европейски и 
национални кампании. При това, 
когато процедурата за АРС влезе в 
сила, тя също следва да проведе 
такава кампания за подпомагане и 
провеждане на процедурата за АРС.
____________________

1 ОВ L 199 от 31.7.2007 г., стр. 1.
2 ОВ L 136 от 24.5.2008 г., стр. 3.
3 ОВ L 143 от 30.4.2004 г., стр. 15.

Or. de

Изменение 206
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тясното сътрудничество между 
структурите за АРС и националните 
органи, отговарящи за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите, следва да 
засили ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област.

(26) Тясното сътрудничество между 
структурите за АРС и националните 
органи, отговарящи за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите, следва да 
засили ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област, но това сътрудничество не 
следва да застрашава 
независимостта на структурите за 
АРС.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира независимостта на структурите за АРС от 
регулаторите/правоприлагането, в противен случай това би възпряло търговците да 
използват АРС.
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Изменение 207
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тясното сътрудничество между 
структурите за АРС и националните 
органи, отговарящи за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите, следва да 
засили ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област.

(26) Тясното сътрудничество между 
структурите за АРС и националните 
органи, отговарящи за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите, следва да 
засили ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област. В този дух Комисията следва 
да подкрепя и улеснява обмена на 
опит между структурите за АРС на 
европейско равнище, за да се 
насърчават най-добрите практики и 
обмена на опит.

Or. fr

Изменение 208
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тясното сътрудничество между 
структурите за АРС и националните 
органи, отговарящи за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите, следва да 
засили ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област.

(26) Тясното сътрудничество между 
Комисията, структурите за АРС и 
националните органи, отговарящи за 
прилагането на законодателството на 
Съюза в областта на защитата на 
потребителите, следва да засили 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област.
Комисията следва да улеснява 
административното сътрудничество 
между държавите членки,
структурите за АРС и 
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специалистите в областта на 
правото, като организира редовни 
срещи с различните заинтересовани 
страни, за да се обменят добрите 
практики и техническото ноу-хау 
между структурите за АРС и се 
разискват всички евентуално 
възникнали проблеми, свързан с 
функционирането на системите за 
АРС.

Or. fr

Изменение 209
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) За да се подобри обхвата и 
достъпа на потребителите до АРС в 
ЕС, следва да се насърчава 
развитието на регионални и 
общоевропейски структури за АРС. За 
целите на настоящата директива, 
дадена структура за АРС следва да 
бъде считана за общоевропейска, ако е 
обща за поне една трета от 
държавите членки или ако е създадена 
от европейска представителна 
асоциация. Съгласно европейското 
право такива структури могат да 
бъдат създавани например под 
формата на европейски обединения по 
икономически интереси.

Or. en

Изменение 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, те следват да бъдат 
подложени на стриктен мониторинг. 
Комисията и компетентните органи 
съгласно настоящата директива следва 
да публикуват и актуализират списък 
със структури за АРС, които отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива. Други органи, като например 
структури за АРС, сдружения на 
потребители, бизнес сдружения и 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове следва също да 
публикуват този списък. Освен това 
компетентните органи следва да 
публикуват периодични доклади 
относно развитието и функционирането 
на структурите за АРС. Структурите за 
АРС следва да нотифицират на 
компетентните органи специфична 
информация, на която следва да се 
основават тези доклади. Държавите
членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват 
методология за класифициране и 
докладване на жалби и запитвания на 
потребители.

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, държавите членки следва 
да определят компетентен орган или 
органи, които следва да извършват 
стриктен мониторинг и да ръководят 
работата на тези структури. 
Комисията и компетентните органи 
съгласно настоящата директива следва 
да публикуват и актуализират списък 
със структури за АРС, които отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива. Други органи, като например 
структури за АРС, сдружения на 
потребители, бизнес сдружения и 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове следва също да 
публикуват този списък. Освен това 
компетентните органи следва да 
публикуват периодични доклади 
относно развитието и функционирането 
на структурите за АРС в държавите
членки, в които се намират. 
Структурите за АРС следва да 
нотифицират на компетентните органи 
специфична информация, на която 
следва да се основават тези доклади. 
Държавите членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват 
методология за класифициране и 
докладване на жалби и запитвания на 
потребители.

Or. en

Изменение 211
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, те следват да бъдат 
подложени на стриктен мониторинг. 
Комисията и компетентните органи 
съгласно настоящата директива следва 
да публикуват и актуализират списък 
със структури за АРС, които отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива. Други органи, като например 
структури за АРС, сдружения на 
потребители, бизнес сдружения и 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове следва също да 
публикуват този списък. Освен това 
компетентните органи следва да 
публикуват периодични доклади 
относно развитието и функционирането 
на структурите за АРС. Структурите за 
АРС следва да нотифицират на 
компетентните органи специфична 
информация, на която следва да се 
основават тези доклади. Държавите
членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват 
методология за класифициране и 
докладване на жалби и запитвания на 
потребители26.

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, те следват да бъдат 
подложени на стриктен мониторинг. За 
тази цел държавите членки следва да 
определят компетентен орган. 
Настоящата директива не 
възпрепятства държавите членки да 
определят повече от един 
компетентен орган, когато се отнася
за секторни органи за АРС. При това 
държавите членки следва да 
определят кой от компетентните 
органи ще бъде единно звено за 
контакт с Комисията. Комисията и 
компетентните органи съгласно 
настоящата директива следва да 
публикуват и актуализират списък със 
структури за АРС, които отговарят на 
изискванията на настоящата директива. 
Компетентните органи не могат да 
откажат нотифициране на 
структурите за АРС, отговарящи на 
изискванията на настоящата 
директива, включително на 
регионални и общоевропейски 
структури за АРС, независимо от 
техния правен статут. Други органи, 
като например структури за АРС, 
сдружения на потребители, бизнес 
сдружения и Мрежата на европейските 
потребителски центрове следва също да 
публикуват този списък. Освен това 
компетентните органи следва да 
публикуват периодични доклади 
относно развитието и функционирането 
на структурите за АРС. Структурите за 
АРС следва да нотифицират на 
компетентните органи специфична 
информация, на която следва да се 
основават тези доклади. Държавите
членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват 
методология за класифициране и 



AM\903359BG.doc 63/166 PE489.695v01-00

BG

докладване на жалби и запитвания на 
потребители26.

Or. en

Изменение 212
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Осигуряването на европейски 
знак за качество за структурите за 
АРС следва да увеличи доверието на 
европейските граждани в качеството 
на системата за АРС по отношение 
на трансграничните сделки. 
Държавите членки ще се погрижат 
такъв знак за качество да бъде 
предоставян единствено на онези 
системи за АРС, които отговарят на 
всички изисквания, указани в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 213
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Осигуряването на европейски 
знак за качество за структурите за 
АРС следва да увеличи доверието на 
европейските граждани в качеството 
на системата за АРС, особено при 
покупки, осъществявани през граница. 
Един лесно разпознаваем европейски 
знак за качество, който редовно се 
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наблюдава и контролира от 
държавите членки и Европейската 
комисия, следва да гарантира на 
потребителите, че съответната 
структура за АРС отговаря на 
критериите за качество, указани в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходимо е държавите членки да 
предвидят санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящата директива, 
свързани с информацията за 
потребителите, предоставяна от 
търговците, и информацията, която 
трябва да бъде нотифицирана на 
компетентните органи от страна на 
структурите за АРС, както и да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(28) Необходимо е държавите членки да 
предвидят санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящата директива, 
свързани с информацията за 
потребителите, предоставяна от 
търговците, и информацията, която 
трябва да бъде нотифицирана на 
компетентните органи от страна на 
структурите за АРС, както и да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Санкциите следва да се прилагат едва 
след предварително отправено, но 
безуспешно предупреждение.

Or. de

Обосновка

Това допълнение има за цел да се избегне прекомерната бюрокрация и следва да 
допринесе за решаване на прости разногласия.

Изменение 215
Ashley Fox
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Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходимо е държавите членки да 
предвидят санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящата директива, 
свързани с информацията за 
потребителите, предоставяна от 
търговците, и информацията, която 
трябва да бъде нотифицирана на 
компетентните органи от страна на 
структурите за АРС, както и да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(28) Необходимо е държавите членки да 
предвидят санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящата директива, 
свързани с информацията за 
потребителите, предоставяна от 
търговците, както и да гарантират 
тяхното прилагане. Санкциите следва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на член 17, параграф 2 предвижда, че структурите, 
предоставящи АРС, които са престанали да отговарят на изискванията на 
директивата, следва да бъдат премахнати от списъка на структурите за АРС. 
Поради това не е необходимо да се налагат допълнителни санкции за структурите за 
АРС, защото в противен случай това би могло да ги възпре от участие в списъка на 
структурите за АРС съгласно директивата.

Изменение 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да допринесе за 
доброто функциониране на 
вътрешния пазар, като осигури високо 
равнище на защита на потребителите, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно може да бъде постигната 
по-добре на равнището на Съюза, ЕС 

(31) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да допринесе, чрез 
постигане на високо равнище на 
защита на потребителя, за доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно може да бъде постигната 
по-добре на равнището на Съюза, ЕС 
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може да приеме мерки, съгласно 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, заложен в посочения 
член, настоящата директива не 
надхвърля мерките, необходими за 
постигането на тази цел. 

може да приеме мерки, съгласно 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, заложен в посочения 
член, настоящата директива не 
надхвърля мерките, необходими за 
постигането на тази цел.

Or. fr

Изменение 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на
потребителите като гарантира, че
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до 
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за доброто функциониране
на вътрешния пазар, постигайки високо 
равнище на защита на потребителя,
като гарантира, че при възникване на 
спорове между потребители и търговци 
във връзка с продажба на стоки или 
предоставяне на услуги 
потребителите могат да подадат 
жалба до структури, предлагащи 
безпристрастни и независими, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

Or. fr

Изменение 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че 
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че 
потребители и търговци, в случай на 
спорове, могат да призовават на 
доброволни начала структури, 
предлагащи независими,
безпристрастни, прозрачни, бързи, 
ефективни и справедливи процедури за 
алтернативно решаване на спорове.

Or. de

Изменение 219
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до 
структури, предлагащи
безпристрастни, прозрачни, ефективни и 
справедливи процедури за алтернативно 
решаване на спорове.

1. Настоящата директива има за цел да 
допринесе за постигането на високо 
равнище на защита на потребителите 
при трансграничните сделки и по 
този начин да допринесе за доброто 
функциониране на вътрешния пазар,
като насърчават възможността
споровете относно трансгранични 
сделки да може да бъдат отнасяни на 
доброволни начала от страна на 
потребители срещу търговци до 
безпристрастни и прозрачни структури 
за АРС, предлагащи бързи, ефективни и 
справедливи процедури за алтернативно 
решаване на спорове.
2. Настоящата директива не 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или поддържат правила, 
излизат от границите на
предвиденото в настоящата 
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директива.

Or. en

Изменение 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че 
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до 
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че 
споровете между потребители и 
търговци, преди да се пристъпи към 
съдебна процедура, се отнасят до 
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

Or. it

Обосновка

В съответствие с положителния опит на някои държави членки една ефективна 
система за алтернативно решаване на спорове следва да се основава на 
задължително предоставяне на възможност за помирителна процедура, преди да се 
пристъпи към съдебна процедура.

Изменение 221
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 

Настоящата директива следва да 
допринесе за функционирането на 
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вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до 
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове.

вътрешния пазар и за постигането на 
високо равнище на защита на 
потребителите като гарантира, че
споровете между потребители и 
търговци може да бъдат отнасяни до 
структури, предлагащи безпристрастни, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
процедури за алтернативно решаване на 
спорове, отчитайки, че АРС остава 
доброволно, и че успешното внасяне 
на споровете ще продължи да зависи 
от желанието на страните да 
прилагат процедура за АРС.

Or. en

Обосновка

Директивата за АРС и придружаващите я документи създават у потребителите 
впечатлението, че с директивата ще се постигне и ще се гарантира възможността 
потребителите да внасят всичките си жалби за разглеждане в определена 
организация, предлагаща АРС, както и че ще бъде постигнат цялостен обхват. За 
разлика от достъпа до съда, което е право на гражданите (и с изключение на 
ограничения брой случаи, в които, съгласно законодателството на ЕС, АРС е 
задължително) предложението няма да промени факта, че АРС остава с доброволен 
характер, при това напълно основателно. Тези принципи следва да залегнат в 
директивата, за да може да бъдат създадени адекватни очаквания. Настоящото 
изменение предвижда директивата да дава възможност на държавите членки да 
подкрепят своите (нотифицирани) организации, предлагащи АРС, по начин, по който 
могат да бъдат решавани потребителски спорове, когато е възможно и необходимо, 
като бъде указано, че достъпът до АРС е доброволен и зависи от желанието на 
страните да приложат АРС.

Изменение 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на вътрешни 
и трансгранични договорни спорове, 
възникнали при продажбата на стоки 
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търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу 
„процедури за АРС“. 

или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу 
„процедури за АРС“, когато 
потребителят не е могъл да получи 
предварително удовлетворение от 
търговеца. 

Or. fr

Изменение 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу 
„процедури за АРС“.

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага решение или 
събира заедно страните с цел да улесни 
намирането на решение по взаимно 
съгласие, наричани по-долу „процедури 
за АРС“.

Or. de

Изменение 224
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу 
„процедури за АРС“.

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу 
„процедури за АРС“. Държавите 
членки могат да направят 
решенията, взети от структурите 
им за АРС на национално равнище, 
обвързващи за търговеца, освен ако 
една от страните не желае спорът да 
бъде решен от съда.

Or. da

Изменение 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие, наричани по-долу
„процедури за АРС“.

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на процедурите за 
извънсъдебното решаване на 
трансгранични договорни спорове, 
възникнали при продажбата
на стоки или предоставянето на услуги 
от търговец, установен в Съюза, на
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие.
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Or. en

Изменение 226
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумение, сключено между 
потребител и търговец, относно 
внасянето на жалби пред структура 
за АРС, не следва да бъде правно 
обвързващо за потребителя, ако е 
било сключено преди възникването на 
спора и ако отнема правото на 
потребителя да заведе съдебно дело за 
решаване на спора. По отношение на 
структурите за АРС, налагащи 
решения, то тези решения следва да 
бъдат правно обвързващи за 
страните единствено, при условие че 
тези страни са били уведомени 
предварително относно обвързващия 
характер на решенията и изрично са 
приели това условие. Тази разпоредба 
не следва да се прилага, когато, 
съгласно националните правила, 
решенията са правно обвързващи за 
търговеца.

Or. en

Изменение 227
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Директивата се прилага и по 
отношение на структурите за АРС, 
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които са създадени от национални 
асоциации или групи от предприятия, 
и които представляват правен 
субект, различен от индивидуален 
търговец.

Or. en

Обосновка

Ако обхватът на директивата не бъде изяснен, това със сигурност ще доведе до 
различия при нейното транспониране и изпълнение и ще създаде трудности за всички 
страни.

Изменение 228
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедури в рамките на структури 
за решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от търговеца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Доколкото отговарят на посочените в настоящата директива критерии за качество,  
няма причина вътрешните схеми за АРС да бъдат изключени, което би ги превърнало 
във втора категория АРС и би довело до изчезването им, а това ще има отрицателни 
последици за обхвата на АРС.

Изменение 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от търговеца;

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от една от страните и 
не отговарят на критериите, 
посочени в глава ІІ от настоящата 
директива;

Or. de

Изменение 230
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от търговеца;

a) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети или 
получават възнаграждение 
изключително от търговеца или 
професионално сдружение, освен ако 
функционирането на тези структури 
удовлетворява изискванията, 
установени в глава II от настоящата 
директива и в допълнение тези 
физически лица спазват конкретните 
условия, предвидени в член 6, параграф 
2а от настоящата директива;

Or. fr

Изменение 231
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети
изключително от търговеца;

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети
изключително от търговеца; освен ако 
тези структури не отговарят на 
общите изисквания на Глава II, 
съгласно член 17 и при положение че 
са изпълнени следните допълнителни 
условия:
– физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове, са йерархично 
независими от търговеца и не могат 
да получават инструкции от 
търговеца;
– възнаграждението на физическите 
лица, отговарящи за решаването на 
спорове, не зависи от резултата от 
процедурата за решаване на спорове;
– физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове, не трябва да 
са работили за съответния търговец 
през последните три години преди 
поемането на поста;
– структурата за решаване на спорове 
се подлага на ежегодна оценка от 
компетентния орган на държавата
членка, в която е установена, по 
отношение на спазването на 
принципите, указани в настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

Медиацията, осигурена от търговците, или „вътрешната“ медиация, не следва да 
бъде изключена, тъй като тя е важна част от механизмите за АРС. Препоръка 
98/257/EО не изключва този тип медиация, при положение че са изпълнени някои 
условия. „Вътрешната“ медиация може да донесе истинска добавена стойност за 
извънсъдебното решаване на спорове, тъй като осигурява техническо/практическо
познание, и позволява да се достигне до ценна за страните медиация за сближаване на 
позициите.
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Изменение 232
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от търговеца;

а) процедури в рамките на структури за 
решаване на спорове, когато 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спора, са наети 
изключително от търговеца, освен ако 
няма пълно съответствие със 
специалните изисквания за 
независимост и безпристрастност.

Or. en

Обосновка

Предвид това, че в ЕС съществуват добре функциониращи и ефективни схеми за АРС, 
при които отговорното физическо лице е наето изключително от търговеца, в 
допълнение към ясната цел на директивата за надграждане върху вече 
съществуващите структури за АРС, е уместно обхватът да бъде разширен и да 
включи тези схеми за АРС, стига те да отговарят на критериите за независимост и 
безпристрастност, които ще бъдат подробно указани в директивата.

Изменение 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, които се 
предлагат като услуги от общ 
икономически интерес („услуги от 
общ интерес“).

Or. de
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Изменение 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) спорове между търговци;

Or. fr

Изменение 235
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) жалби, внесени от страна на 
търговеца срещу потребител; 

Or. en

Обосновка

Голям брой организации за АРС са създадени с цел премахване на дисбаланса във
възможностите на потребителите и търговците. Би било неуместно да се изисква 
подобни организации да приемат за разглеждане спорове, повдигнати от предприятие 
срещу потребител.

Изменение 236
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) жалби, при които потребителят 
не е потърсил приятелско уреждане 
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на спора с търговеца;

Or. en

Обосновка

Преди да се обърне към АРС, потребителят следва винаги да се опитва да стигне до 
приятелско решение на спора с търговеца, тъй като това намалява разходите за 
структурите за АРС и води до по-добри резултати.

Изменение 237
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) жалби, произтичащи от 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги, когато 
това се е случило преди изтичането 
на 24 месеца от публикуването в 
Официален вестник;

Or. en

Обосновка

Необходимо е приложението на настоящата директива да се ограничи до споровете, 
възникващи след като бъде приведена в изпълнение.

Изменение 238
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) здравните услуги, предоставяни от 
здравни специалисти на пациенти по 
повод диагностициране, запазване или 
възстановяване на здравното им 
състояние, включват предписването, 
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отпускането и предоставянето на 
лекарствени продукти и медицински 
изделия;

Or. en

Обосновка

Не е уместно тези сектори да бъдат третирани така, както се третира 
„пазаруването“, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на 
директивата.

Изменение 239
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) заведенията за последващо или 
висше образование, допустими за 
държавно финансиране, или за чиито 
курсове е предвидено финансирано от 
държавата подпомагане на 
студентите;

Or. en

Обосновка

Не е уместно тези сектори да бъдат третирани така, както се третира 
„пазаруването“, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на 
директивата.

Изменение 240
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящата директива не 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или поддържат правила,
надхвърлящи предвиденото в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 241
Silvia Costa

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че решението, прието от 
структурата за АРС, е обвързващо за 
страните единствено при условие че е 
оповестено и изрично е изразено 
съгласие във връзка с обвързващия 
характер на решението. Държавите 
членки гарантират, че 
споразуменията между потребители 
и търговци по отношение 
предявяването на жалби до 
структура за АРС не трябва да 
лишават потребителите от правото 
да сезират съда за решаването на 
спор. С настоящата директива се 
установява минимален хармонизиран 
стандарт по отношение на 
процедурите за алтернативно 
решаване на спорове, за да се 
гарантира, че потребителите 
разполагат с гарантиран достъп до 
прозрачни, ефективни, справедливи и 
качествени механизми и процедури 
във всички икономически и търговски 
сектори по отношение на всички 
стоки и услуги на вътрешния пазар, 
независимо от мястото на 
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пребиваване на потребителя и 
търговеца на територията на ЕС. В 
областта, уредена с настоящата 
директива, държавите членки могат 
да приемат или запазят в сила по-
стриктни мерки, съвместими с 
разпоредбите на ДФЕС, за 
гарантиране на по-високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. it

Изменение 242
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 5, параграф 1 от настоящата 
директива има предимство пред
разпоредбите, посочени в 
приложението.

2. В случай че която и да било от 
разпоредбите на настоящата директива 
е в противоречие с разпоредба на друг 
акт на Съюза, уреждащ специфични 
сектори, то разпоредбите на този 
друг акт на Съюза ще имат 
предимство и ще се прилагат по 
отношение на тези специфични 
сектори. Въпреки това, ако 
разпоредбата има за цел да насърчи 
създаването на структури за АРС в 
даден специфичен сектор, то 
предимство и приложение ще имат
разпоредбите на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Ще бъде трудно да се приложи изискване за сравнение на нивото на защита на 
потребителите, осигурено от различните законодателни актове в Съюза. Освен това 
настоящата директива следва да се прилага с предимство пред конкретни разпоредби 
на други законодателни актове на Съюза, а не с предимство пред цялото съответно 
законодателство
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Изменение 243
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива има 
предимство пред задължителните 
разпоредби, които се съдържат в 
специфичното за отделните сектори 
законодателството на Съюза, което 
се отнася за алтернативното 
решаване на спорове само доколкото 
тези разпоредби не гарантират най-
малкото еднакво равнище на защита 
на потребителите.

заличава се

Or. en

Изменение 244
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което осъществява 
дейност с предмет извън неговото 
занятие, стопанска дейност, занаят или 
професия;

a) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което осъществява 
дейност с предмет извън неговото 
занятие, стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко физическо 
лице, което сключва договор за цели, 
които попадат отчасти в рамките 
на и отчасти извън стопанската му 
дейност (договор с двойно 
предназначение), и търговската цел е 
толкова ограничена, че не е 
определяща в общия контекст на 
договора;

Or. da
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Изменение 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „договорен спор“ означава спор, 
възникнал при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги, чието 
двустранно решаване между клиента 
и търговеца и/или доставчика на 
услуги се е оказало невъзможно;

Or. de

Изменение 246
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „процедура за АРС“ означава 
процедура съгласно посоченото в член 
2, която отговаря на изискванията, 
указани в настоящата директива, и 
се осъществява от структура за АРС;

Or. en

Обосновка

Трябва да е ясно, че настоящата директива се прилага единствено по отношение на 
процедури за АРС, осъществявани от организации за АРС, които са избрали да 
станат структури за АРС съгласно настоящата директива.

Изменение 247
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка гб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „спор по договорните отношения“
означава, че потребителят и 
търговецът не могат да стигнат до 
взаимно съгласие. Като такъв, 
подобен спор не възниква преди 
търговецът да е имал възможност да 
разгледа жалбата справедливо и 
своевременно;

Or. en

Изменение 248
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „структура за АРС“ означава всяка 
структура, независимо от нейното 
наименование или начина на 
позоваване, която е установена трайно и 
предлага решаване на спорове 
посредством процедура за АРС.

д) „структура за АРС“ означава всяка 
структура, независимо от нейното 
наименование или начина на 
позоваване, която е установена трайно и 
предлага решаване на спорове 
посредством процедура за АРС, и 
която е включена в списъка съгласно 
член 17, параграф 2.

Or. en

Изменение 249
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „структура за АРС“ означава всяка 
структура, независимо от нейното 
наименование или начина на 
позоваване, която е установена трайно и

д) „структура за АРС“ означава всяка 
структура, независимо от нейното 
наименование или начина на 
позоваване, която е установена трайно,
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предлага решаване на спорове 
посредством процедура за АРС.

предлага решаване на спорове 
посредством процедура за АРС и е била 
нотифицирана на Европейската 
комисия съгласно член 17, параграф 2
от настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Националният компетентен орган трябва да уведоми  Комисията всички структури 
за АРС, отговарящи на критериите, указани в настоящото предложение за 
директива, съгласно указаното в член 17, параграф 2 от предложението за 
директива.

Изменение 250
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива.

1. Държавите членки улесняват 
достъпа на потребителите до 
процедурите за АРС и гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива, когато преди 
това потребителят не е могъл да 
получи удовлетворение от търговеца.

Or. fr

Изменение 251
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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споровете, попадащи в обхвата на
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива.

споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива и включващи 
търговец, установен на тяхна 
територия, могат да бъдат отнесени до 
структура за АРС, отговаряща на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

За да се избегне ненужно дублиране, държавите членки следва да гарантират само, че 
съществува АРС по отношение на споровете, включващи търговци, установени на 
територията на тези държави.

Изменение 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, 
посочени в настоящата директива.

1. Държавите членки улесняват 
достъпа на потребителите до 
процедури за АРС и насърчават 
възможността споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, да 
могат да бъдат отнесени до структури
за АРС, отговарящи на критериите за 
качество, посочени в настоящата 
директива, в случай че и търговецът, и 
потребителят са съгласни да 
постъпят така.

Or. en

Изменение 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, се отнасят до 
структура за АРС, отговаряща на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива.

Or. it

Обосновка

В съответствие с положителния опит на някои държави членки една ефективна 
система за алтернативно решаване на спорове следва да се основава на 
задължително предоставяне на възможност за помирителна процедура, преди да се 
пристъпи към съдебна процедура.

Изменение 254
Louis Grech

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, 
посочени в настоящата директива.

1. Държавите членки улесняват 
достъпа на потребителите до 
процедури за АРС и гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, включващи 
търговец, установен на тяхна 
територия, могат да бъдат отнесени до 
структури за АРС, отговарящи на 
критериите за качество, посочени в 
настоящата директива, в случай че и 
търговецът, и потребителят са 
съгласни да постъпят така.

Or. en

Изменение 255
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структура за АРС, 
отговаряща на изискванията, посочени в 
настоящата директива.

1. Държавите членки насърчават 
възможността споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, да 
могат да бъдат отнесени до структура за 
АРС, отговаряща на изискванията, 
посочени в настоящата директива, 
отчитайки, че АРС остава 
доброволно и че успешното внасяне на 
споровете ще продължи да зависи от 
желанието на страните да прилагат 
процедура за АРС.

Or. en

Обосновка

Директивата за АРС и придружаващите я документи създават у потребителите 
впечатлението, че с директивата ще се постигне и ще се гарантира възможността 
потребителите да внасят всичките си жалби за разглеждане в определена 
организация, предлагаща АРС, както и че ще бъде постигнат цялостен обхват. За 
разлика от достъпа до съда, което е право на гражданите (и с изключение на 
ограничения брой случаи, в които, съгласно законодателството на ЕС, АРС е 
задължително), предложението няма да промени факта, че АРС остава с доброволен 
характер, при това напълно основателно. Тези принципи следва да залегнат в 
директивата, за да може да бъдат създадени адекватни очаквания. Настоящото 
изменение предвижда директивата да дава възможност на държавите членки да 
подкрепят своите (нотифицирани) организации, предлагащи АРС, по начин, по който 
могат да бъдат решавани потребителски спорове, когато е възможно и необходимо, 
като бъде указано, че достъпът до АРС е доброволен и зависи от желанието на 
страните да приложат АРС.

Изменение 256
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС:

2. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на споровете, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
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структурите за АРС:

Or. en

Изменение 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат интернет страница, която дава 
възможност на страните да подадат 
жалба онлайн;

а) имат интернет страница, която дава 
възможност на страните да подадат 
молба за алтернативното решаване 
на спорове онлайн;

Or. de

Изменение 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат интернет страница, която дава 
възможност на страните да подадат 
жалба онлайн;

a) управляват и актуализират 
интернет страница, която дава 
възможност на страните да имат лесен 
достъп до информация относно 
процедурите за АРС и позволява на 
потребителя да подаде жалба онлайн 
или му предоставя пощенски адрес, на 
който може да изпрати жалбата си 
и необходимите доказателствени 
документи;

Or. fr

Изменение 259
Philippe Juvin
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) уведомяват потребителя, че преди 
да се премине към решаване на спора с 
помощта на структура за АРС, може 
да е необходимо предварително да е 
бил осъществен пряк контакт с 
търговеца, с което се цели 
осигуряване на ефективност на 
процедурата и избягване на 
пренатоварването на структурите за 
АРС с жалби, които биха могли да 
бъдат разгледани в рамките на 
разумни срокове от звеното за 
обслужване на клиенти, когато 
съществува такова;

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС не трябва да бъдат превръщани в заместител на звеното за 
обслужване на клиенти на съответния търговец. Преди да се обърнат към структура 
за АРС, потребителите следва да се обърнат към звеното за обслужване на клиенти 
на търговеца, ако съществува такова, за да се избегнат пренатоварването на 
структурата за АРС и намаляването на ефективността и бързината на прилагане на 
цялата процедура.

Изменение 260
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) разполагат с достатъчно 
средства (подходящи човешки, 
материални и финансови ресурси);

Or. fr
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Изменение 261
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дават възможност на страните да 
обменят информация с тях чрез 
електронни средства;

б) дават възможност на страните да 
обменят информация с тях чрез 
електронни или пощенски средства;

Or. fr

Изменение 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приемат за разглеждане както
спорове на национално равнище, така 
и трансгранични спорове, включително 
спорове, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕС) № [Служба за 
публикации — да се посочи 
референтният номер] на Европейския 
парламент и на Съвета от [Служба за
публикации — да се посочи датата на 
приемане] за онлайн решаване на
потребителски спорове (Регламент за 
ОРС за потребители)29; както и

в) приемат за разглеждане 
трансгранични спорове, включително 
спорове, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕС) № [Служба за 
публикации — да се посочи 
референтният номер] на Европейския 
парламент и на Съвета от [Служба за
публикации — да се посочи датата на 
приемане] за онлайн решаване на
потребителски спорове (Регламент за 
ОРС за потребители)29; както и

Or. en

Изменение 263
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато разглеждат спорове, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива, предприемат необходимите 
мерки за да гарантират, че при 
обработката на лични данни се спазват 
правилата относно защитата на личните 
данни, посочени в националното 
законодателство за прилагане на 
Директива 95/46/ЕО.

г) предприемат необходимите мерки за 
да гарантират, че при обработката на 
лични данни се спазват правилата 
относно защитата на личните данни, 
посочени в националното 
законодателство за прилагане на 
Директива 95/46/ЕО, в държавата на 
установяване на структурата за АРС.

Or. en

Изменение 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Структура за АРС не може да 
откаже разглеждането на спор, без 
да обоснове адекватно отказа пред 
страните в срок от 14 календарни 
дни след постъпването на молбата за 
алтернативно решаване на спора.

Or. de

Изменение 265
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
указват срок, в който потребителят 
може да внесе жалба за разглеждане 
от дадена структура за АРС, или от 
търговеца, когато това е 
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предпоставка за прилагането на 
процедурата за АРС, като този срок 
не е по-кратък от срока, посочен в 
правните актове на държавата
членка, когато такъв съществува, 
позволяващ на страните да започнат 
съдебно производство.

Or. en

Изменение 266
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
поставят срок, в който 
потребителят да има възможност да 
подаде жалба до структура за АРС, 
като този срок може да бъде по-
малък от срока, ако ама такъв, 
предвиден в законодателството на 
държавата членка, за да бъде 
открито съдебно производство.
В никакъв случай срокът, в който 
потребителят може да подаде жалба 
до структура за АРС, не може да бъде 
по-малък от една година, считано от 
деня, в който потребителят е внесъл 
жалба до търговеца.

Or. el

Обосновка

Държавите членки могат да предвиждат срокове за внасяне на жалби по 
процедурата за АРС, за да не бъде лишен потребителят от правото да упражни 
законните си права. Въпреки това в Директивата трябва да се предвиди като 
гаранция за потребителите най-малко едногодишен срок за внасяне на жалба до 
структура за АРС, считано от момента, в който потребителят внесе жалба до 
търговеца, в случай че в законодателството на някои държави членки е предвиден по-
кратък срок.
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Изменение 267
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки може да изпълнят 
задължението си съгласно параграф 1 
като гарантират наличието на
допълваща структура за АРС, която е 
компетентна да разглежда споровете, 
посочени в параграф 1, за решаването на 
които не е компетентна никоя от 
съществуващите структури за АРС.

3. Държавите членки може да изпълнят 
задължението си съгласно параграф 1 
като, създадат допълваща структура за 
АРС, която е компетентна да разглежда 
споровете, посочени в параграф 1, за 
решаването на които не е компетентна 
никоя от съществуващите структури за 
АРС.

Or. en

Изменение 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки може да изпълнят 
задължението си съгласно параграф 1 
като гарантират наличието на 
допълваща структура за АРС, която е 
компетентна да разглежда споровете, 
посочени в параграф 1, за решаването на 
които не е компетентна никоя от 
съществуващите структури за АРС.

3. Държавите членки може да изпълнят 
задължението си съгласно параграф 1,
като гарантират наличието на 
допълваща структура за АРС, която е 
компетентна да разглежда споровете, 
посочени в параграф 1, за решаването на 
които не е компетентна никоя от 
съществуващите структури за АРС.
Държавите членки могат да 
изпълнят това задължение и като 
ползват секторни структури за АРС, 
установени в друга държава членка.

Or. en
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Обосновка

За правилното функциониране на алтернативното и онлайн решаване на спорове е 
необходимо на структурите за АРС да се гарантира максимален обхват в различните 
сектори. Това обаче може да бъде направено на европейско равнище. Не е необходимо 
всички държави членки да създават секторни структури за АРС.

Изменение 269
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Потребителите може да подават 
жалбата си до структура за АРС 
единствено ако преди това са я 
подали до търговеца.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията не е указано изискване, според което, преди да може 
да отнесе спора за решаване от структура за АРС, потребителят трябва да се е 
опитал да уреди жалбата си с търговеца. Подобно изискване е не само желателно, но 
се счита и за необходимо, за да не се пренатоварват структурите за АРС. 
Следователно изменението предлага включването на такова изискване.

Изменение 270
Sandra Kalniete

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
въвеждат или да поддържат 
процесуални норми, които дават 
възможност на структурите за АРС 
да работят ефективно, включително 
и правила относно парични прагове, 
преди достигането на които 
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директивата не е приложима, или 
правила относно сроковете, в които 
потребителят може да подаде жалба 
за разглеждане от структура за АРС. 
Подобни правила не трябва да 
намаляват осезаемо достъпа на 
потребителите до процедурите за 
АРС.

Or. en

Изменение 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
дадат възможност на структурите 
за АРС да въведат или поддържат 
такива процедурни механизми, които 
да им дадат възможност да 
откажат уреждането на даден 
правен спор, ако потребителят не е 
установил пряк контакт с търговеца 
с цел уреждане на правния спор, преди 
да се обърне към структурата за АРС, 
или ако оплакването е неоснователно, 
ако вече е започната процедура във 
връзка с правния спор в друга 
структура за АРС или в съдилище, 
или ако провеждането на такава 
процедура би навредило сериозно по 
друг начин на ефективността на 
дейността на структурата за АРС. 
Дори в случай на международни 
правни спорове такива процедурни 
механизми не могат значително да 
затруднят потребителите да се 
възползват от процедурите за АРС.

Or. hu
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Изменение 272
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
въвеждат, да поддържат или да 
позволяват на структурите за АРС да 
въвеждат или поддържат
процесуални норми, които да им 
позволяват да отказват да 
разглеждат даден спор. Тези 
процесуални норми не трябва да 
намаляват неоснователно достъпа на 
потребителите до процедурите за 
АРС.

Or. en

Обосновка

Всички организации, предлагащи АРС, разполагат с правила, съгласно които имат 
възможност да отхвърлят разглеждането на даден спор. Важно е да се отбележи, че 
съществуват такива правила. Важно е също така да не се правят опити за 
хармонизиране на тези правила – често са налице основателни причини относно това 
защо правилата са различни в различните сектори. Освен това, ако дадена структура 
за АРС основателно е решила, че даден спор не е подходящ за АРС, не изглежда 
уместно да се очаква, че друга структура за АРС ще изяви желание да реши спора.

Изменение 273
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
дадат възможност на структурите 
за АРС да въведат или запазят 
процедурни правила, които им 
позволяват да откажат 
разглеждането на даден спор, ако 
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преди това потребителят не е 
установил контакт с търговеца, за да 
разреши спора, ако жалбата е 
клеветническа, ако спорът вече е бил 
разгледан от друга структура за АРС 
или от съд. Подобни процедурни 
правила не трябва категорично да 
възпрепятстват достъпа на 
потребителите до процедурите за 
АРС, включително при трансграничен 
спор.

Or. fr

Изменение 274
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случаите, в които, съгласно 
процесуалните норми, посочени в 
параграф 4, дадена структура за АРС
не е в състояние да разгледа внесен за 
разглеждане спор, от държавите
членки не се изисква да гарантират, 
че потребителят ще има 
възможност да отнесе спора за 
разглеждане в друга структура на 
АРС.

Or. en

Изменение 275
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертни познания и безпристрастност Експертни познания, независимост и 
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безпристрастност

Or. fr

Изменение 276
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертни познания и безпристрастност Експертни познания, независимост и 
безпристрастност

Or. en

Обосновка

Принципът на независимост се различава от безпристрастността и ще допринесе за 
доверието в схемите за АРС, осигурявайки необходими допълнителни изисквания по 
отношение на физическите лица, отговарящи за тези схеми, особено в случаите, в 
които тези физически лица са наети изключително от търговеца.

Изменение 277
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
притежават необходимите експертни 
познания и са безпристрастни. 
Спазването на това изискване се 
осигурява, като се гарантира, че тези 
лица:

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
притежават необходимите експертни 
познания и са независими и
безпристрастни. Спазването на това 
изискване се осигурява, като се 
гарантира, че тези лица:

Or. fr
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Изменение 278
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на 
спорове, притежават необходимите 
експертни познания и са 
безпристрастни. Спазването на това 
изискване се осигурява, като се 
гарантира, че тези лица:

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
процедурите за АРС, притежават 
необходимите експертни познания и са 
безпристрастни. Спазването на това 
изискване се осигурява, като се 
гарантира, че тези лица:

Or. en

Изменение 279
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
притежават необходимите експертни 
познания и са безпристрастни. 
Спазването на това изискване се 
осигурява, като се гарантира, че тези 
лица:

1. Държавите членки гарантират, че 
физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
притежават необходимите експертни 
познания и са независими и 
безпристрастни. Спазването на това 
изискване се осигурява, като се 
гарантира, че тези лица:

Or. en

Обосновка

Принципът за независимост се различава от безпристрастността и ще допринесе за 
доверието в схемите за АРС, осигурявайки необходими допълнителни изисквания по 
отношение на физическите лица, отговарящи за тези схеми, особено в случаите, в 
които тези физически лица са наети изключително от търговеца.
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Изменение 280
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат необходимите познания, умения 
и опит в областта на алтернативно 
решаване на спорове;

a) имат необходимите познания, умения 
и опит, по-специално в правната 
сфера, в областта на алтернативно 
решаване на спорове;

Or. fr

Изменение 281
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат необходимите познания, умения 
и опит в областта на алтернативно
решаване на спорове;

а) имат необходимите познания и
умения в областта на решаване на 
спорове;

Or. en

Изменение 282
Louis Grech

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат необходимите познания, умения 
и опит в областта на алтернативно
решаване на спорове;

а) имат необходимите доказани 
познания, умения и опит в областта на 
решаване на спорове;

Or. en
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Изменение 283
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Схемите за АРС са отговорни за 
определяне на подходящия експертен 
опит според характера и 
сложността на споровете.

Or. en

Обосновка

Това е най-добрият начин да се гарантира, че знанията и уменията на физическите 
лица, взимащи участие в разглеждането на жалбите, са подходящи, предвид
характеристиките на механизма за АРС и спецификите на споровете.

Изменение 284
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато физическите лица, 
отговарящи за решаването на 
спорове, са наети изключително от 
търговеца, държавите членки 
гарантират, че тези лица отговарят 
на следните изисквания:
а) назначаване от най-високо 
управленско равнище и за достатъчен 
период от време, за да се гарантира 
независимостта на действията им;
б) липса на йерархична връзка с 
оперативното управление, и по-
специално с лицата, отговорни за 
отношенията с клиентите;
в) възнаграждението не е свързано с 
резултатите от процедурата за АРС;
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г) наличие на специален бюджет, 
осигуряващ необходимите ресурси за 
гарантиране ефективността на 
процедурите за АРС.

Or. en

Обосновка

Наред с разширяването на обхвата на директивата и включването на схеми за АРС, в 
които отговорното физическо лице е наето изключително от търговеца, е 
необходимо да се въведат специални изисквания, гарантиращи спазването на принципа 
за безпристрастност и независимост.

Изменение 285
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС, в които 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове са част от 
колегия, осигуряват равен брой 
представители на интересите на 
потребителите и представители на
интересите на търговците в 
колегията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Недопустимо е да се упражнява микромениджмънт по отношение на членството в 
комисиите на структурите за АРС. Освен това съставът на дадена колегия на 
структура за АРС няма отношение към безпристрастността – достатъчно е 
изискването за липса на конфликт на интереси.

Изменение 286
Louis Grech
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС, в които 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове са част от 
колегия, осигуряват равен брой 
представители на интересите на 
потребителите и представители на
интересите на търговците в 
колегията.

заличава се

Or. en

Изменение 287
Louis Grech

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки следва да се 
погрижат физическото лице, 
отговарящо за алтернативното 
решение на спорове, да обяви всички 
обстоятелства, които биха могли да 
повлияят на безпристрастността му 
или да доведат до конфликт на 
интереси поради лични, търговски 
или финансови взаимоотношения с 
която и да било от страните, както 
и всеки друг интерес, който би могло 
да има от резултата  от процедурата 
за АРС.

Or. en

Изменение 288
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. 1. За целите на параграф 1, точка 
в), когато физическите лица, 
отговарящи за извънсъдебното 
уреждане на спорове, са наети или 
получават възнаграждение 
изключително от търговеца или от 
професионално сдружение, 
държавите членки гарантират, че се 
изпълняват следните конкретни 
условия:
1. тези физически лица изпълняват
своите функции от името на  правен 
субект, различен от този на 
търговеца или на професионалното 
сдружение;
2. тези физически лица не се 
подчиняват на инструкции от 
страна на търговеца или 
професионалната организация и 
нямат йерархична или функционална 
връзка с дирекцията или 
оперативните служби на търговеца 
или на професионалното сдружение;
3. тези физически лица се назначават 
чрез прозрачна процедура;
4. тези физически лица се назначават 
за определен срок, най-малко от три 
години;
5. тези физически лица получават 
възнаграждение в размер, който не 
зависи от резултатите на 
процедурите за АРС; 
6. структурата за уреждане на 
спорове, в чийто обхват те попадат, 
разполага със собствен бюджет, 
различен от общия бюджет на 
търговеца или на професионалното 
сдружение;
7. структурата за уреждане на 
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спорове, в чиито обхват те попадат, 
подлежи поне веднъж годишно на 
оценка, извършвана от компетентния 
орган на държавата членка, в която е 
установена структурата, за да се 
определи дали тя действително 
отговаря на критериите, установени 
в глава II от настоящата директива 
и в частност в настоящия параграф.

Or. fr

Изменение 289
Louis Grech

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящо обучение, 
предназначено за физическите лица, 
отговарящи за алтернативното 
решаване на спорове, с цел осигуряване 
на високо качество на решаването на 
конфликти в Съюза. Развитието и 
изпълнението на такива схеми ще 
бъде подкрепено от Комисията.

Or. en

Изменение 290
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Законност на решенията при АРС
(1) Държавите членки гарантират, че 
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резултатът от процедурата за АРС, 
която има за цел решаването на 
спора чрез налагане на решение на 
потребителя, не води до лишаването 
на потребителя от защитата, 
дадена му по силата на 
задължителните разпоредби на 
правото на държавата членка, в 
която е установена структурата за 
АРС .
(2) При трансгранични 
потребителски спорове държавите
членки гарантират, че резултатът 
от процедурата за АРС, която има за 
цел решаването на спора чрез 
налагане на решение на потребителя, 
не води до лишаването на
потребителя от защитата, дадена 
му съгласно разпоредби, които не 
позволяват възможност за дерогации 
посредством споразумение по силата 
на правото на държавата членка, в 
която потребителят пребивава 
обичайно, в случаите, предвидени в 
член 6 от Регламент (ЕО) № 593/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 юни 2008 година 
относно приложимото право към 
договорни задължения (Рим I)1.
______________
1 OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6.

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС могат да вземат решенията си въз основа на правила, които са 
различни от правните норми (кодекси за саморегулиране и др.) Поради това е много 
важно процедурите за АРС да не водят до по-слаба закрила в сравнение с
предвидената в приложимото право, в случаите, когато решенията са обвързващи за 
потребителя.

Изменение 291
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и на 
хартиен носител в своите помещения, 
публичен достъп до информация 
относно:

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват по ясен 
и лесно разбираем начин на своите 
страници в интернет, както и на хартиен 
носител в своите помещения, публичен 
достъп до информация относно:

Or. fr

Изменение 292
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и на
хартиен носител в своите 
помещения, публичен достъп до 
информация относно:

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и по 
всякакви други начини, които считат 
за подходящи, публичен достъп до 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Възможно е не винаги да е удачно да се предоставят печатни версии и това, както и 
редовното актуализиране на материалите, може да коства значителни средства на 
структурите за АРС. 

Изменение 293
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и на 
хартиен носител в своите помещения, 
публичен достъп до информация 
относно:

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и при 
поискване – на хартиен носител в 
своите помещения, публичен достъп до 
информация, предоставена на ясен, 
разбираем за средния потребител 
език, относно:

Or. en

Изменение 294
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
метода за тяхното назначаване и 
продължителността на техния мандат;

а) физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
тяхната академична и 
професионална квалификация, метода 
за тяхното назначаване и 
продължителността на техния мандат;

Or. el

Обосновка

С цел постигане на повече прозрачност.

Изменение 295
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) източника на финансиране, заличава се
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включително процентния дял на 
публично и частно финансиране;

Or. en

Обосновка

Иинформацията не се отнася до безпристрастността на структурите за АРС. При 
подходящо управление структурите за АРС, които не получават публично 
финансиране, могат да бъдат напълно безпристрастни.

Изменение 296
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) видовете спорове, които са 
компетентни да разглеждат;

г) видовете спорове, които са 
компетентни да разглеждат; 
включително минималната 
стойност на иска, където е 
приложимо;

Or. en

Изменение 297
Louis Grech

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правилника за дейността относно 
решаването на спорове;

д) правилника за дейността относно 
решаването на спорове и мотивите, 
поради които дадена структура може 
да откаже да разгледа даден спор;

Or. en
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Изменение 298
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) евентуалните предварителни 
изисквания, които страните трябва да 
изпълнят преди да може да бъде даден 
ход на процедура за АРС;

з) евентуалните предварителни 
изисквания, които страните трябва да 
изпълнят преди да може да бъде даден 
ход на процедура за АРС, включително 
изискването да се направи опит за 
постигане на споразумение по взаимно 
съгласие директно с търговеца;

Or. en

Обосновка

Следва първо да се установи контакст с търговеца и единствено ако този опит се 
окаже безуспешен, спорът следва да бъде отнесен до структура за АРС. Целта на 
тази разпоредба е увеличаването на ефективността на структурите за АРС, 
позволявайки им да съсредоточат усилията си единствено върху релевантните случаи.

Изменение 299
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) разходите, ако има такива, които 
трябва да бъдат покрити от страните;

и) разходите, ако има такива, които 
трябва да бъдат покрити от страните,
включително правилата за поемане 
на разсноските в края на 
производството;

Or. en

Изменение 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква кa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) обвързващия характер на 
решението за АРС, където е 
приложимо.

Or. en

Изменение 301
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и на 
хартиен носител в своите 
помещения, публичен достъп до 
годишните доклади за дейността. 
Докладите включват следната 
информация относно споровете на 
национално равнище и трансграничните 
спорове:

2. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на спорове, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
структурите за АРС осигуряват на 
своите страници в интернет, както и по 
всякакви други начини, които считат 
за подходящи, публичен достъп до 
годишните доклади за дейността. 
Докладите включват следната 
информация относно споровете на 
национално равнище и трансграничните 
спорове:

Or. en

Обосновка

От полза е да е бъде ясно, че структурите за АРС трябва да предоставят доклади 
единствено във връзка със споровете, обхванати от настоящата директива. Освен 
това не винаги може да бъде подходящо да се поддържат печатни версии и това, 
както и редовното им актуализиране, може да коства на структурите за АРС 
значителни разходи.

Изменение 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) примерни решения въз основа на 
резултати от важни спорове, като се 
спазват изискванията за защита на 
данните;

Or. de

Изменение 303
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) списък на основните решения, 
които могат да повлияят върху 
начина, по който се тълкуват 
правата на потребителите, 
придружени с препоръки от общ 
характер, целящи предотвратяване 
на възобновяването на някои 
повтарящи се или характерни 
спорове;

Or. fr

Изменение 304
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – точка в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дял на процедурите за решаване на 
спорове, които са били прекратени 
преди да бъде постигнат резултат;

в) брой на процедурите за решаване на 
спорове, които са били прекратени 
преди да бъде постигнат резултат;
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Or. en

Обосновка

Тази информация се предоставя в годишен доклад за дейността и поради това е по-
подходящо да се посочи брой, вместо дял.

Изменение 305
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) степен на спазване, ако е известна,
на решенията при процедурите за АРС;

д) степен на спазване на решенията при 
процедурите за АРС;

Or. en

Изменение 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
процедурите за АРС са ефективни и 
отговарят на следните изисквания:

Държавите членки гарантират, че 
процедурите за АРС, които 
структурите за АРС прилагат, са 
ефективни и отговарят на следните 
изисквания:

Or. en

Изменение 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата за АРС е лесно достъпна 
за двете страни, независимо от това 
къде се намира всяка от страните;

а) процедурата за АРС е на 
разположение онлайн по всяко време и 
е леснодостъпна офлайн и за двете 
страни;

Or. de

Изменение 308
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите;

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите. След приключването 
на процедурата за АРС загубилата 
страна възстановява на спечелилата 
страна разноските от момента на  
образуване  на процедурата;

Or. de

Изменение 309
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите;

в) процедурата за АРС е безплатна за 
потребителите;

Or. fr
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Изменение 310
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите;

в) процедурата за АРС е безплатна за 
потребителите, а държавите членки, в 
рамките на своите правомощия, 
определят подходяща форма на 
финансиране на процедурите за АРС 
от страна на промишления сектор;

Or. en

Обосновка

В случай че процедурата е свързана с разходи, това ще възпре потребителите от 
ползването на АРС. Исковете ще бъдат ограничени до необходимите чрез процесуални 
норми относно необоснованите и неправомерни искове. В настоящия икономически 
климат трябва да бъдем наясно, че данъкоплатецът не трябва да финансира 
процедурите за АРС; процесът трябва да бъде воден от промишления сектор.

Изменение 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите;

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени или лесни за 
предварително изчисляване от 
страните разходи;

Or. it

Обосновка

С цел постигане на по-голяма степен на достъпност и прозрачност, разходите за 
процедурата трябва да бъдат ясно и лесно изчислими от страна на потребителя или 
търговеца, преди да се пристъпи към процедурата.
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Изменение 312
Louis Grech

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурата за АРС е безплатна или е 
свързана с умерени разходи за 
потребителите;

в) препоръчително е процедурата за 
АРС да е безплатна за потребителя 
или, в противен случай, да е на 
минимална цена;

Or. en

Изменение 313
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – точка вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) структурата за АРС, която е 
получила жалба, уведомява страните 
по спора веднага след като получи 
всички документи, необходими за 
провеждането на процедурата по 
АРС;

Or. en

Изменение 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 

г) спорът се решава в рамките на 90 
календарни дни от датата, на която 
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получила жалбата; при сложни спорове 
структурата за АРС може да удължи 
този срок.

структурата за АРС е получила жалбата
и до предлагането на решение от 
страна на структурата за АРС; при 
много сложни спорове структурата за 
АРС може по изключение да удължи 
този срок по собствена преценка.

Or. de

Обосновка

Връчването на препоръчаното  решение и изчакването на съгласието на страните не 
следва да се включва в срока от 90 дни, тъй като необходимите срокове не могат да 
бъдат точно изчислени. 

Изменение 315
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата; при сложни спорове 
структурата за АРС може да удължи 
този срок.

г) спорът се решава в рамките на 90
календарни дни от датата, на която 
структурата за АРС е получила 
пълната документация по жалбата; 
при сложни спорове структурата за АРС 
може да удължи този срок.

Or. fr

Изменение 316
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 
дни от датата, на която структурата за 
АРС е получила жалбата; при сложни 
спорове структурата за АРС може да 

г) резултатът от процедурата за 
АРС се обявява в рамките на 90 дни от 
датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата и цялата 
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удължи този срок. документация, свързана с тази 
жалба; при сложни спорове или поради 
други основателни причини, този срок 
може да бъде надвишен.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се внесе яснота относно началото на 90-дневния срок, както и да се 
позволи на структурите за АРС да удължават този срок, когато това е обосновано, 
за да се гарантира на потребителите качествен, а не само своевременен резултат.

Изменение 317
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата; при сложни спорове 
структурата за АРС може да удължи 
този срок.

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила пълния набор документи по 
жалбата; при сложни спорове или в 
случаите, в които документацията 
по жалбата е непълна, структурата за 
АРС може да удължи този срок.

Or. en

Обосновка

Срокът от 90 дни трябва да започне тогава, когато на структурата за АРС е 
изпратен пълният набор от всички необходими документи, което да позволи 
официално откриване на процедурата. В случай че жалбата е непълна, за 
структурата на АРС може да се окаже невъзможно да разследва надлежно и 
ефективно случая и да стигне до решение в рамките на официалния срок.

Изменение 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90
дни от датата, на която структурата за 
АРС е получила жалбата; при сложни 
спорове структурата за АРС може да 
удължи този срок.

г) резултатът от процедурата за 
АРС се обявява в рамките на 120 дни от 
датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата и цялата 
документация, свързана с тази 
жалба; при сложни спорове или поради 
други основателни причини този срок 
може да бъде надхвърлен.

Or. en

Обосновка

Срокът не следва да включва времето, необходимо за получаване на всички необходими 
документи. Освен това ще е необходим по-дълъг срок, 120 дни, за да се гарантира 
качеството при вземането на решения.

Изменение 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата; при сложни спорове
структурата за АРС може да удължи 
този срок.

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата; при сложни правни 
спорове или по други основателни 
причини структурата за АРС може да 
удължи този срок с 60 дни.

Or. hu

Изменение 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) държавите членки не са отговорни 
за финансирането на структурите за 
АРС.

Or. de

Обосновка

Финансирането не трябва да се поема от данъкоплатеца, това е ангажимент 
изключително на частния сектор, тъй като единствено той има полза от това.

Изменение 321
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структурата за АРС може да вземе 
решение за откриване на процедура по 
разследване по отношение на 
търговски практики, които не са 
задължително посочени, за които 
обаче съществуват основателни 
подозрения или доказателства, че са 
нелоялни и въвеждат в заблуда  голям 
брой потребители. Резултатите от 
това разследване могат да бъдат 
публикувани и да представляват 
основание за директни препоръки към 
търговците.  

Or. el

Обосновка

Без да е задължително предварителното внасяне на жалба, трябва да се дава 
възможност на структурите за АРС да взимат решения за откриване на процедура 
по разследване на търговски практики, за които съществуват основателни 
подозрения или доказателства, че са нелоялни и заблуждаващи, но които 
съществуват на пазара и причиняват съществено нарушение на правата на голям 
брой потребители. Освен това, структурите за АРС следва да информират 
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потребителите за резултатите от своите разследвания, отправяйки публично 
препоръки към търговците, с цел промяна на поведението им.

Изменение 322
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят процесуални норми, които 
да бъдат прилагани от дадена 
структура за АРС, за да се гарантира, 
че тя разглежда само онези спорове, 
които могат да бъдат обект на АРС, 
както и че тези спорове се внасят за 
разглеждане своевременно. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че подобни процесуални 
норми не ограничават неоснователно 
обхвата на приложение на АРС в 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Възможността да се установят ефективни правила за отхвърляне на жалби е 
особено важна за структурите за АРС в случаите, при които не е необходимо 
страните да поситгат предварително съгласие за решаване на спора чрез АРС. 
Структурите за АРС трябва да могат да отхвърлят жалби, които не са в състояние 
да разгледат (напр. да препоръчат на потребителя да се обърне към друга структура 
за АРС или към съда,  вместо единствено да отхвърлят жалби, които вече са били 
внесени в съда). 

Изменение 323
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Потребителите могат да прибягват 
до процедури за извънсъдебно 
разрешаване на спорове в срок, който 
не може да бъде по-кратък от една 
година, след като установят 
агресивните действия или пропуски, 
които представляват основание за  
спора им с търговеца, за да си 
осигурят лесен достъп до структура 
за АРС и следователно да избегнат 
усложнения в решаването на спора. 

Or. el

Изменение 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при 
процедурите за АРС:

1. Държавите членки гарантират, че при 
процедурите за АРС, прилагани от 
структурите за АРС:

Or. en

Изменение 325
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спорът се решава в рамките на 90 дни 
от датата, на която структурата за АРС е 
получила жалбата; при сложни спорове 
структурата за АРС може да 
удължи.този срок.

г) спорът се решава в рамките на 90
календарни дни от датата, на която 
структурата за АРС е получила 
пълната документация по жалбата; 
при сложни спорове структурата за АРС 
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може да удължи.този срок.

Or. fr

Изменение 326
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) спорът между страните е 
подкрепен от достатъчно  
доказателства, които сочат  
необходимостта от решение.

Or. el

Изменение 327
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – точка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатът от процедурата за АРС се 
предоставя на разположение на
двете страни в писмена форма или на 
траен носител, като се посочват
основанията за решението.

б) резултатът от дадена процедура за 
АРС не може да има обвързваща сила 
за съответните страни, освен ако те 
не са били уведомени относно 
обвързващия характер на този 
резултат преди началото на 
процедурата и не са заявили изрично 
своето съгласие. Тази разпоредба не се 
прилага в случаите, в които 
националните правила предвиждат 
решенията да бъдат обвързващи за 
търговеца.

Or. en
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Изменение 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при 
процедури за АРС, които имат за цел 
решаването на спора чрез предлагане на 
решение:

2. Държавите членки гарантират, че при 
процедури за АРС, които имат за цел 
решаването на спора:

Or. de

Обосновка

Процедурите за АРС могат да доведат до решение в рамките на разговорите, т.е. без 
официално да има предлагане на решение.

Изменение 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при 
процедури за АРС, които имат за цел 
решаването на спора чрез предлагане на 
решение:

2. Държавите членки гарантират, че при 
процедури за АРС, прилагани от 
структурите за АРС, които имат за 
цел решаването на спора чрез 
предлагане на решение:

Or. en

Изменение 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) потребителят, преди да приеме 
предложено решение, е информиран, 
че:

а) потребителят, непосредствено след 
постъпване на молбата за 
извънсъдебно решаване на спора, е 
информиран, че:

Or. de

Обосновка

Потребителят следва да има възможност, ако не е съгласен с информацията, да 
оттегли молбата за АРС. Не е целесъобразно да се провежда процедура за АРС, при 
положение че потребителят не е съгласен с тази информация.

Изменение 331
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребителят, преди да приеме
предложено решение, е информиран, 
че:

a) страните, преди да приемат
предложено решение, са информирани; 

Or. fr

Изменение 332
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) потребителят, преди да приеме
предложено решение, е информиран, 
че:

а) страните, преди да приемат
предложено решение, са информирани, 
че:

Or. en
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Обосновка

И двете страни трябва да могат да бъдат уведомявани, че имат възможност да 
избират дали да се съгласят с решението, предложено от структурата за АРС, или 
не, че предложеното решение може да бъде по-неблагоприятно от съдебно решение и 
т.н. Тъй като и потребителят, и търговецът са страни по процедурата, няма 
основания единият от тях да бъде изключен.

Изменение 333
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребителят, преди да приеме
предложено решение, е информиран, 
че:

a) страните, преди да приемат
предложено решение, се информират 
преди всичко по отношение на 
предоставените им права и 
действащите законови разпоредби:

Or. el

Изменение 334
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) може да избира дали да приеме
предложеното решение;

i) могат да избират дали да приемат
предложеното решение;

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 9, параграф 2, буква а).

Изменение 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen



PE489.695v01-00 128/166 AM\903359BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) може да избира дали да приеме
предложеното решение;

i) двете страни могат да избират 
дали да приемат предложеното 
решение;

Or. de

Изменение 336
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) може да избира дали да приеме
предложеното решение;

i) могат да избират дали да приемат
предложеното решение;

Or. fr

Изменение 337
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предложеното решение може да бъде 
по-неблагоприятно в сравнение с
решение, постановено от съд, прилагащ 
правните норми;

ii) предложеното решение може да се 
различава от решение, постановено от 
съд, прилагащ правните норми;

Or. en

Изменение 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen



AM\903359BG.doc 129/166 PE489.695v01-00

BG

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предложеното решение може да бъде 
по-неблагоприятно в сравнение с 
решение, постановено от съд, прилагащ 
правните норми;

ii) предложеното решение може да бъде 
по-благоприятно или по-
неблагоприятно в сравнение с решение, 
постановено от съд, прилагащ правните 
норми;

Or. de

Изменение 339
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предложеното решение може да бъде 
по-неблагоприятно в сравнение с 
решение, постановено от съд, прилагащ 
правните норми;

ii) по целесъобразност, предложеното 
решение може да бъде по-
неблагоприятно в сравнение с решение, 
постановено от съд, прилагащ правните 
норми;

Or. fr

Изменение 340
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предложеното решение може да бъде 
по-неблагоприятно в сравнение с 
решение, постановено от съд, 
прилагащ правните норми;

ii) предложеното решение спазва 
обвързващите законови норми, 
приети в държавата членка, в която 
се решава спорът;

Or. da
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Изменение 341
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) преди да приеме или отхвърли
предложеното решение, той има право 
да потърси независим съвет;

iii) преди да приемат или отхвърлят
предложеното решение, те имат право 
да потърсят независим съвет;

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 9, параграф 2, буква а).

Изменение 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) преди да приеме или отхвърли 
предложеното решение, той има право 
да потърси независим съвет;

iii) той има право по всяко време, 
особено по отношение на 
предложеното решение, да потърси 
независим съвет;

Or. de

Обосновка

Консултацията трябва да се състои преди началото на процедурата. В противен 
случай се създава впечатлението, че решението в резултат на процедурата за АРС 
накрая се поставя под съмнение от собствената структура.

Изменение 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка iii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) преди да се съгласят с 
предложеното решение, страните се 
информират за правните последици 
от това съгласие;

Or. de

Обосновка

Не е ясна причината, поради която текстът не е включен в буква a).

Изменение 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква a) – подточка iii б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii б) ищецът има право по всяко време 
да оттегли молбата си за 
алтернативно уреждане на спора и с 
това да обяви процедурата за 
приключена.

Or. de

Обосновка

Потребителят следва да има възможност да оттегли молбата си за АРС по всяко 
време, тъй като спорът между страните може да се реши двустранно още по време 
на процедурата.

Изменение 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преди да приемат предложеното 
решение страните се информират 
относно правните последици от 
предложението;

б) когато предложеното решение се 
съобщи на страните, те са:

Or. de

Обосновка

Това е уводната част на нов параграф, който въвежда следните отделни изменения 
като алинеи.

Изменение 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отново се припомня правно 
обвързващия характер на съгласието 
им с предложеното решение;

Or. de

Изменение 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) информиран относно срокът от 14 
календарни дни за приемане на 
предложеното решение, който 
започва да тече от момента на 
връчването му;

Or. de
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Изменение 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б) – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) информиран, че ако в рамките на 
14 календарни дни, считано от 
момента на връчването не е 
постигнато писмено съгласие, 
липсата на последното се счита за 
отхвърляне на предложеното 
решение, а срокът се счита за спазен, 
ако документът, в който е посочено 
съгласието е изпратен в рамките на 
посочените 14 календарни дни.

Or. de

Изменение 349
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случай че страните решат са 
отхвърлят предложеното решение, 
структурата за АРС може да 
публикува това решение;

Or. el

Изменение 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на страните се предоставя разумен 
срок за размисъл преди те да изразят 
одобрението си за предложеното 
решение или споразумение по взаимно 
съгласие;

заличава се

Or. de

Изменение 351
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
поставят ограничения по отношение 
на размера на обезщетението, който 
може да бъде посочен от структура 
за АРС, или по отношение на 
стойността на иска по спора, заявена 
от потребителя.

Or. en

Изменение 352
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Обвързващи процедури за АРС

Държавите членки гарантират, че 
при процедурите за АРС, които целят 
решаване на спора чрез налагане на 
решение, това наложено решение 
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може да бъде обвързващо за страните 
единствено при условие че тези 
страни са били уведомени относно 
обвързващия му характер 
предварително и изрично са приели 
това. Изрично приемане от страна на 
търговеца не се изисква, ако 
националните правила предвиждат 
решенията да бъдат обвързващи за 
търговците.

Or. en

Обосновка

По принцип, когато процедурите за АРС налагат обвързващо решение на страните, 
тези страни следва да са дали предварително своето съгласие за това. Изключение 
правят случаите, в които националните правила предвиждат решенията да бъдат 
обвързващи за търговците. Тези схеми работят много ефективно за потребителите и 
не следва да бъдат пренебрегвани.

Изменение 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Свобода

1. Държавите членки гарантират, че 
решението, взето от структурата за 
АРС, е обвързващо за страните 
единствено при условие че тези 
страни са били уведомени 
предварително относно обвързващия 
му характер и изрично са приели 
това.
2. Държавите членки гарантират, че 
независимо от приемането на 
обвързващия характер на взетото от 
структурата за АРС решение от 
страна на търговеца и потребителя, 
и двете страни запазват правото си 
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да потърсят правата си по съдебен 
ред.

Or. en

Изменение 354
Louis Grech

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Свобода

1. Държавите членки гарантират, че 
решението, взето от структурата за 
АРС, е обвързващо за страните 
единствено при условие че тези 
страни са били уведомени 
предварително относно обвързващия 
му характер и изрично са приели 
това, освен в случаите, когато 
националните правила предвиждат 
решенията да бъдат обвързващи само 
за търговците.
2. Държавите членки гарантират, че 
споразумение, сключено между 
потребител и търговец за внасяне на 
жалби за разглеждане в структура за 
АРС, няма обвързващ характер за 
потребителя, ако е било сключено 
преди възникването на спора и ако 
лишава потребителя от правото да 
внесе иск за решаване на спора по 
съдебен ред.

Or. en

Изменение 355
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Поверителност на процедурите за 

АРС
(1) Държавите членки гарантират, 
че, освен ако страните не са се 
споразумели друго, нито структурите 
за АРС, нито физическите лица, 
отговарящи за алтернативното 
решаване на спорове, могат да бъдат 
задължавани да предоставят данни в 
граждански и търговски производства 
или арбитраж във връзка с 
информацията, произтичаща от или 
свързана с процедурата за АРС, освен 
в следните случаи:
а) когато това е необходимо поради 
императивни съображения, свързани 
с обществения ред на съответната 
държава членка, по-специално във 
връзка с изискването за гарантиране 
на защитата на висшия интерес на 
децата или за предотвратяване на 
вреди за физическата или 
психологическата неприкосновеност 
на дадено лице;
б) когато разкриването на 
съдържанието на решението от 
процедурата за АРС е необходимо за 
изпълнението или прилагането на 
това решение.
(2) Нито един елемент от 
посоченото в параграф 1 не 
възпрепятства държавите членки да 
въвеждат по-строги мерки за защита 
на поверителността на процедурите 
за АРС.

Or. en
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Изменение 356
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
1. Държавите членки гарантират, че 
решението, взето от структурата за 
АРС, е обвързващо за страните 
единствено при условие че те са били 
уведомени предварително относно 
обвързващия му характер и изрично са 
приели това.
2 Държавите членки гарантират, че 
споразумение, сключено между 
потребител и търговец за внасяне на 
жалби за разглеждане в структура за 
АРС, няма обвързващ характер за 
потребителя, ако е било сключено 
преди възникването на спора и ако 
лишава потребителя от правото да 
заведе дело за решаване на спора. Тази 
разпоредба не се прилага в случаите, 
когато националните правила 
предвиждат решенията да бъдат 
обвързващи за търговеца.

Or. en

Изменение 357
Silvia Costa

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Държавите членки гарантират, че 
споразуменията между потребители 
и търговци по отношение на 
предявяването на жалби до 
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структура за АРС не трябва да 
лишават потребителите от правото 
да сезират съда за решаване на спор.

Or. it

Изменение 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Законност

Държавите членки гарантират, че 
резултатът от процедурата за АРС, 
която има за цел решаването на 
спора чрез налагане на решение на 
потребителя, не води до лишаването 
на потребителя от защитата, 
дадена му по силата на 
задължителните разпоредби съгласно 
правото на държавата членка, на 
чиято територия е установена 
структурата за АРС, както и от 
защитата, предвидена в правото на 
държавата членка, в която 
потребителят пребивава обичайно, 
съгласно посоченото в член 6 от 
Регламент (ЕО) № 593/2008.

Or. en

Изменение 359
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Законност

Държавите членки гарантират, че 
резултатът от процедурата за АРС, 
която има за цел решаването на 
спора чрез налагане на решение на 
потребителя или на двете страни, не 
води до лишаването на потребителя 
от защитата, дадена му по силата на 
задължителните разпоредби съгласно 
правото на държавата членка, на 
чиято територия е установена 
структурата за АРС. По отношение 
на трансграничните спорове, 
решението, наложено от 
структурата за АРС, не следва да 
лишава потребителя от правото му 
на защитата, предвидена от 
задължителните разпоредби, 
приложими съгласно правото на 
държавата членка, в която 
потребителят пребивава обичайно, 
съгласно посоченото в член 6 от 
Регламент (ЕО) № 593/2008.

Or. en

Изменение 360
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Отражение на процедурите за АРС 

върху давностните срокове
(1) Държавите членки гарантират, че 
страните, които избират АРС в опит 
за уреждане на спор, не губят 
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впоследствие възможността да 
заведат дело във връзка с този спор 
поради това, че докато е била 
изпълнявана процедурата за АРС, са 
изтекли съответните давностни 
срокове.
(2) Параграф 1 не засяга разпоредбите 
относно давностните срокове, 
указани в международни 
споразумения, по които държавите 
членки са страни.

Or. en

Изменение 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва тези 
структури за решаването на спорове с 
потребители.

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва тези 
структури за решаването на спорове с 
потребители. Тази информация трябва 
във всички случаи да включва адреса и 
интернет страницата на 
съответните структури за АРС.

Or. hu

Изменение 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва 
тези структури за решаването на 
спорове с потребители.

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и към които се 
ангажират да прибягват, и които са 
компетентни да разглеждат евентуални 
спорове между тях и потребители. Тази 
информация включва координатите и
адреса на интернет страницата на 
съответната структура за АРС.

Or. fr

Изменение 363
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са 
компетентни да разглеждат 
евентуални спорове между тях и 
потребители. Тази информация
включва адреса на интернет 
страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали
търговецът се ангажира да използва 
тези структури за решаването на 
спорове с потребители.

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, които се ангажират съд 
или са задължени да използват 
структура или структури за АРС при 
решаването на спорове с 
потребители, информират 
потребителите си относно 
релевантните една или повече 
структури за АРС. Информацията
включва адресите на интернет 
страниците на съответните една 
или повече структури за АРС.

Or. en
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Обосновка

Информация относно дадена структура за АРС може да бъде изисквана единствено 
от предприятия, които ще използват АРС, в противен случай потребителите могат 
да бъдат подведени относно наличието на възможност за АРС. Освен това би било 
обременяващо да се изисква от предприятията да включват във фактурите и 
касовите бележки информация относно структурите за АРС, особено когато това 
засяга предприятия, използващи услугите на няколко различни структури за АРС във 
връзка с различните предлагани продукти/услуги.

Изменение 364
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва тези 
структури за решаването на спорове с 
потребители.

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва тези 
структури за решаването на спорове с 
потребители. Тази информация 
включва адресите на интернет 
страниците на съответните 
структури за АРС. 

Or. en

Изменение 365
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС и посочва дали 
търговецът се ангажира да използва 
тези структури за решаването на 
спорове с потребители.

1. Държавите членки гарантират, че 
търговците, установени на тяхна 
територия, информират потребителите 
относно структурите за АРС, в чийто 
обхват попадат и които са компетентни 
да разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребители. Тази 
информация включва адреса на 
интернет страницата на съответната 
структура за АРС.

Or. en

Обосновка

Директивата за АРС и придружаващите я документи създават у потребителите 
впечатлението, че с директивата ще се постигне и ще се гарантира възможността 
потребителите да внасят всичките си жалби за разглеждане в определена 
организация, предлагаща АРС, както и че ще бъде постигнат цялостен обхват. За 
разлика от достъпа до съда, което е право на гражданите (и с изключение на 
ограничения брой случаи, в които, съгласно законодателството на ЕС, АРС е 
задължително) предложението няма да промени факта, че АРС остава с доброволен 
характер, при това напълно основателно. Тези принципи следва да залегнат в 
директивата, за да може да бъдат създадени адекватни очаквания. Настоящото 
изменение предвижда директивата да дава възможност на държавите членки да 
подкрепят своите (нотифицирани) организации, предлагащи АРС, по начин, по който 
могат да бъдат решавани потребителски спорове, когато е възможно и необходимо, 
като бъде указано, че достъпът до АРС е доброволен и зависи от желанието на 
страните да приложат АРС.

Изменение 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по 

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде леснодостъпна и 
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лесно, пряко, видимо и постоянно 
достъпен начин на интернет 
страницата на търговеца, ако такава 
съществува, в рамките на общите 
условия по договора за продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
между търговеца и потребителя и 
във фактурите и квитанциите, 
свързани с тези договори. В рамките на 
тази информация се посочва как може 
да се получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ.

разбираема. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ.

Or. de

Изменение 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по 
лесно, пряко, видимо и постоянно 
достъпен начин на интернет страницата 
на търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя и във фактурите и 
квитанциите, свързани с тези 
договори. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се 
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ.

2. Информацията, посочена в параграф 
1, се публикува ясно и разбираемо и по 
лесно, пряко, видимо и постоянно 
достъпен начин на интернет страницата 
на търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя, и всеки път, когато 
търговец отхвърли жалба, която му е 
била предявена пряко от 
потребителя. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се 
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ. 

Or. fr
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Изменение 368
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по лесно, 
пряко, видимо и постоянно достъпен
начин на интернет страницата на 
търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или 
предоставяне на услуги между 
търговеца и потребителя и във 
фактурите и квитанциите, свързани 
с тези договори. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се 
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 

използването ѝ.

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по ясен,
разбираем и леснодостъпен начин на 
интернет страницата на търговеца, ако 
такава съществува, и, където е 
приложимо - в рамките на общите 
условия по договора за продажби или 
услуги между търговеца и потребителя.

Or. en

Обосновка

Информация относно дадена структура за АРС може да бъде изисквана единствено 
от предприятия, които ще използват АРС, в противен случай потребителите могат 
да бъдат подведени относно наличието на възможност за АРС. Освен това би било 
натоварващо да се изисква от предприятията да включват във фактурите и 
касовите бележки информация относно структурите за АРС, особено когато това 
засяга предприятия, използващи услугите на няколко различни структури за АРС във 
връзка с различните предлагани продукти/услуги. 

Изменение 369
Sandra Kalniete

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по лесно, 
пряко, видимо и постоянно достъпен 
начин на интернет страницата на 
търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя и във фактурите и 
квитанциите, свързани с тези 
договори. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се 
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ.

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по лесно, 
пряко, видимо и постоянно достъпен 
начин на интернет страницата на 
търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя.

Or. en

Изменение 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по лесно, 
пряко, видимо и постоянно достъпен
начин на интернет страницата на 
търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя и във фактурите и 
квитанциите, свързани с тези 
договори. В рамките на тази 
информация се посочва как може да се 
получи достъп до допълнителна 
информация относно съответната 
структура за АРС и условията за 
използването ѝ.

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по ясен, 
разбираем и леснодостъпен начин на 
интернет страницата на търговеца, ако 
такава съществува, и, където е 
приложимо - в рамките на общите 
условия по договора за продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
между търговеца и потребителя.
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Or. en

Обосновка

Държавите членки и търговците следва да имат възможност да преценяват как да 
информират потребителите. Изискването за предоставяне на информация във 
фактурите и касовите бележки би било прекалено голяма тежест, особено за МСП, а 
и няма да бъде практично.

Изменение 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разпоредбите на настоящия член не 
засягат разпоредбите на членове 6, 7 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС относно 
информацията за потребителите при 
договори, сключени от разстояние или 
извън търговския обект.

3. Разпоредбите на настоящия член не 
засягат разпоредбите на членове 6, 7 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС относно 
информацията за потребителите при 
договори, сключени от разстояние или 
извън търговския обект и съответните 
разпоредби на Директива 2009/138/ЕО 
относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(„Платежоспособност II“) и 
Директива 2002/65/ЕО относно 
дистанционна търговия на 
потребителски финансови услуги.

Or. de

Обосновка

Посоченото в Съображение 10 задължение на предприятията за предоставяне на 
информация за потребителите не се урежда само от Директивата относно правата 
на потребителите. Разпоредбите относно задължението за предоставяне на 
информация по отношение на извънсъдебния механизъм за подаване на жалби и правна 
защита в Рамковата директива „Платежоспособност II“ и Директивата относно 
дистанционна търговия на потребителски финансови услуги следва да се посочат в 
член 10, параграф 3 като допълнителни примери.
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Изменение 372
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС, сдруженията на 
потребители, бизнес сдруженията,
центровете от Мрежата на европейските 
потребителски центрове и, по 
целесъобразност, органите, определени 
съгласно член 11, параграф 2, 
осигуряват в своите помещения и на 
своите интернет страници публичен 
достъп до списъка на структурите за 
АРС, посочен в член 17, параграф 3.

Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС, центровете от 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове и, по 
целесъобразност, органите, определени 
съгласно член 11, параграф 2, 
осигуряват на своите интернет 
страници, предоставяйки линк към 
интернет страницата на Комисията 
и по всякакъв друг, подходящ според 
тях начин, публичен достъп до списъка 
на структурите за АРС, посочен в член 
17, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Сдруженията на потребителите и бизнес сдруженията са независими организации и 
би било неуместно държавите членки да ги задължават да действат по определен 
начин. Възможно е не винаги да е удачно списъкът на структурите за АРС да бъде 
достъпен в помещенията на структурите за АРС.

Изменение 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
гарантират подходящото публично 
оповестяване на информацията, 
свързана с възможностите на 
потребителите да се възползват от 
процедурите за АРС, в случай че 
възникне правен спор с даден търговец 
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във връзка с договор, както е описано в 
член 2, ал. 1.

Or. hu

Изменение 374
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
осигуряват подходящото 
разпространение на информацията 
относно възможностите на 
потребителите да бъдат обезщетени 
в случай на договорен спор с търговец, 
съгласно посоченото в член 2.

Or. el

Изменение 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество между структурите за 
АРС при решаването на 
трансгранични спорове

Сътрудничество и обмен на опит на 
европейско равнище между структурите 
за АРС

Or. fr

Изменение 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС си сътрудничат при 
решаването на трансгранични спорове.

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС си сътрудничат при 
решаването на трансгранични спорове и 
извършват редовен обмен на добри 
практики по отношение на 
уреждането както на трансгранични, 
така и на вътрешни спорове.

Or. fr

Изменение 377
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
структурите за АРС си сътрудничат при 
решаването на трансгранични спорове.

1. Държавите членки насърчават 
структурите за АРС да си сътрудничат 
при решаването на трансгранични 
спорове.

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС често са независими организации и не би било уместно да се 
гарантира тяхното съдействие. Натоварването на структурите за АРС с ненужни 
тежести би могло да ги възпре от това да станат структури за АРС от списъка 
съгласно настоящата директива.

Изменение 378
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията подкрепя и улеснява 
обмена на опит между структурите 
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за АРС, за да се насърчават най-
добрите практики, по-специално чрез 
програмата „Потребители“;

Or. fr

Изменение 379
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират
сътрудничеството между структурите за 
АРС и националните органи, на които е 
възложено прилагането на 
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите.

1. Държавите членки насърчават
сътрудничеството между структурите за 
АРС и националните органи, на които е 
възложено прилагането на
законодателството на Съюза в областта 
на защитата на потребителите.

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС често са независими организации и не би било уместно да се 
гарантира тяхното съдействие.

Изменение 380
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството включва взаимен 
обмен на информация относно 
използваните от търговците бизнес
практики, срещу които са подадени 
жалби от потребители. То включва също 
така предоставянето на техническа 

2. Сътрудничеството може да включва 
взаимен обмен на информация относно 
използваните в специфични търговски 
сектори практики от търговците, срещу 
които са подадени жалби от 
потребители. То включва също така 
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оценка и информация от страна на тези 
национални органи на структурите за 
АРС, ако тази оценка или информация е 
необходима за разглеждането на 
отделните спорове.

предоставянето на техническа оценка и 
информация от страна на тези 
национални органи на структурите за 
АРС, ако тази оценка или информация е 
необходима за разглеждането на 
отделните спорове и ако не може да 
бъде получена от друго място.

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде възможност за по-значителен обмен на информация между 
структурите за АРС и националните правоприлагащи органи, но изискването за  
подобен обмен на информация би могло, при определени обстоятелства, да застраши 
независимостта на тези организации и би могло да възпре търговците да използват 
АРС.

Изменение 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството включва взаимен 
обмен на информация относно 
използваните от търговците бизнес 
практики, срещу които са подадени 
жалби от потребители. То включва 
също така предоставянето на 
техническа оценка и информация от 
страна на тези национални органи на 
структурите за АРС, ако тази оценка 
или информация е необходима за 
разглеждането на отделните спорове.

2. Сътрудничеството включва взаимен 
обмен на информация относно 
търговците, ако срещу тях са подадени 
многократни жалби от потребители. То 
включва също така предоставянето на 
техническа оценка и информация, ако 
вече са налице, от страна на тези 
национални органи на структурите за 
АРС, ако тази оценка или информация е 
необходима за разглеждането на 
отделните спорове.

Or. de

Обосновка

Бизнес практиките на предприятията не могат да се публикуват общо, тук става 
дума и за поверителни данни и търговски тайни, които не следва да достигат до 
обществеността. Освен това структурата за АРС не може да задължи по силата на  
европейското право държавните органи да изготвят оценки. Това се отнася преди 
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всичко за финансирането.

Изменение 382
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сътрудничеството включва взаимен 
обмен на информация относно 
използваните от търговците бизнес 
практики, срещу които са подадени 
жалби от потребители. То включва също 
така предоставянето на техническа 
оценка и информация от страна на тези 
национални органи на структурите за 
АРС, ако тази оценка или информация е 
необходима за разглеждането на 
отделните спорове.

2. Сътрудничеството включва взаимен 
обмен на информация относно жалби, 
подадени от потребители, и относно 
положителния или отрицателен 
резултат от процедурата за АРС. То 
включва също така предоставянето на 
техническа оценка и информация от 
страна на тези национални органи на 
структурите за АРС, ако тази оценка 
или информация е необходима за 
разглеждането на отделните спорове.

Or. en

Обосновка

Споменаването на „бизнес практики“ изглежда неясно и нееднозначно. С новата 
формулировка се прави опит обменът на информация да бъде съсредоточен върху 
характера и вида на жалбата, внесена от потребителите в структура на АРС, както 
и върху резултата от процедурата (дали е бил успешен или не).

Изменение 383
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка посочва 
компетентен орган, който отговаря за
мониторинга на функционирането и 
развитието на структурите за АРС,
установени на нейната територия. Всяка 
държава членка съобщава на

1. Всяка държава членка посочва орган, 
който е компетентен орган по смисъла
на член 16 и член 17. Всяка държава 
членка може да определя повече от 
един компетентен орган. Ако дадена 
държава членка направи това, то тя 
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Комисията за органа, който е посочила. трябва да определи кой от 
определените компетентни органи е 
единното звено за контакт за 
Комисията, измежду 
компетентните органи, установени на 
нейната територия. Всяка държава 
членка съобщава на Комисията за 
органа или, където е необходимо, за 
компетентните органи, включително 
и единното звено за контакт, които е 
посочила.

Or. en

Обосновка

За да бъдат отразени различните секторни или географски подходи към АРС, е 
необходимо да се позволи на държавите членки да определят повече от един 
компетентен орган.

Изменение 384
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка посочва 
компетентен орган, който отговаря за 
мониторинга на функционирането и 
развитието на структурите за АРС, 
установени на нейната територия. Всяка 
държава членка съобщава на Комисията 
за органа, който е посочила.

1. Всяка държава членка посочва 
компетентен орган, който отговаря за 
мониторинга на функционирането и 
развитието на структурите за АРС, 
установени на нейната територия. Всяка 
държава членка може да определи 
повече от един компетентен орган, 
ако мониторингът на структурите 
за АРС в различните сектори го 
изисква. Ако държава членка вземе 
такова решение, тя определя един от 
компетентните органи за единно 
звено за контакт с Комисията. Всяка 
държава членка съобщава на 
Комисията за органа, или, където е 
приложимо, за органите, които е 
посочила, включително и този, който 
действа като единно звено за 
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контакт.

Or. en

Обосновка

Наблюдението на работата и развитието на структурите за АРС във всички 
сектори може да се окаже трудно за един компетентен орган. 

Изменение 385
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка посочва 
компетентен орган, който отговаря за
мониторинга на функционирането и 
развитието на структурите за АРС, 
установени на нейната територия. Всяка 
държава членка съобщава на Комисията 
за органа, който е посочила.

1. Всяка държава членка посочва един 
орган като компетентен орган по 
смисъла на членове 16 и 17. Всяка 
държава членка може да посочи 
повече от един компетентен орган. 
Ако държава членка вземе такова 
решение, то тя трябва да определи 
кой от посочените компетентни 
органи, установени на нейната 
територия, ще бъде единно звено за 
контакт с Комисията. Всяка държава 
членка съобщава на Комисията за 
органа, или, когато е приложимо, за 
органите, които е посочила, 
включително и този, който действа 
като единно звено за контакт.

Or. en

Обосновка

Секторните различия в някои държави членки налагат необходимостта от редица 
специализирани органи за АРС.

Изменение 386
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията съставя списък на 
компетентните органи, за които ѝ е 
съобщено в съответствие с параграф 1, и 
публикува този списък в Официален 
вестник на Европейския съюз.

2. Комисията съставя списък на 
компетентните органи включващ, 
където е приложимо, тези, които 
изпълняват функцията на единно 
звено за контакт, за които ѝ е 
съобщено в съответствие с параграф 1, и 
публикува този списък в Официален 
вестник на Европейския съюз. 

Or. en

Изменение 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответните статистически 
данни, показващи начина, по който 
търговците използват 
алтернативното решаване на спорове 
за своите спорове с потребители;

заличава се

Or. de

Обосновка

Задължението на структурите за АРС за докладване пред съответните органи 
следва да бъде практически приложимо, управляемо и да не бъде свързано с ненужни 
административни разходи.

Изменение 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по целесъобразност, оценка на 
ефективността на тяхното 
сътрудничество в рамките на мрежи 
от структури за АРС, улесняващи 
трансграничното решаване на 
спорове;

заличава се

Or. de

Обосновка

Задължението на структурите за АРС за докладване пред съответните органи 
следва да бъде практически приложимо, управляемо и да не бъде свързано с ненужни 
административни разходи.

Изменение 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) самооценка на ефективността на 
процедурата за АРС, предлагана от 
структурата, и на възможните 
начини за подобряване на нейното 
функциониране.

заличава се

Or. de

Обосновка

Задължението на структурите за АРС за докладване пред съответните органи 
следва да бъде практически приложимо, управляемо и да не бъде свързано с ненужни 
административни разходи.

Изменение 390
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че структурите за АРС, в които 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на спорове, са наети 
изключително от търговеца, 
установен на техните територии, 
уведомяват ежегодно компетентния 
орган относно постоянното спазване 
на следните изисквания:
а) назначаване от най-високо 
управленско ниво и за достатъчен 
период от време, за да се гарантира 
независимостта на действията им;
б) липса на йерархична връзка с 
оперативното управление и по-
специално с лицата, отговорни за 
отношенията с клиентите;
в) възнаграждението не е свързано с 
резултатите от процедурата за АРС;
г) наличие на специален бюджет, 
осигуряващ необходимите ресурси за 
гарантиране ефективността на 
процедурите за АРС.

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на директивата и включването на схеми за АРС, в които 
отговорното физическо лице е наето изключително от търговеца, следва да бъде 
съпроводено от допълнителен мониторинг на тези структури, за да се гарантира 
постоянно спазване на конкретните изисквания по отношение на независимостта и 
безпристрастността, което определя и включването им в обхвата на директивата.

Изменение 391
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по целесъобразност, 
необходимостта от физическо 
присъствие на страните или на 
техни представители, както и

заличава се

Or. en

Изменение 392
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Компетентните органи 
уведомяват дадена структура за АРС, 
в случай че тази структура за АРС 
вече не отговаря на изискванията, 
посочени в параграф 1. Ако след 
период от три месеца въпросната 
структура за АРС все още не отговаря 
на изискванията, посочени в параграф 
1, компетентният орган я премахва 
от списъка.

Or. en

Обосновка

Следва да има възможност, след съответното предупреждение, дадена структура за 
АРС да бъде премахвана от списъка на структури за АРС, ако вече не отговаря на 
стандартите за качество, указани в директивата.

Изменение 393
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Този списък се актуализира 
своевременно, а съответната 
информация се нотифицира на 
Комисията.

Or. en

Изменение 394
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Ако дадена държава членка е 
определила повече от един 
компетентен орган, списъкът и 
актуализациите, посочени в параграф 
2, се нотифицират на Комисията от 
единното звено за контакт. 
Списъкът и актуализациите засягат 
всички структури за АРС, установени 
в тази държава членка.

Or. en

Изменение 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На всеки две години всеки от 
компетентните органи публикува 
доклад за развитието и 
функционирането на структурите за 
АРС. Докладът, по-специално:

5. На всеки три години всеки от 
компетентните органи публикува 
доклад за развитието и 
функционирането на структурите за 
АРС. Докладът, по-специално:
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Or. de

Обосновка

Намаляване на административните разходи за националните органи.

Изменение 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушения на разпоредбите на 
националното право, приети съгласно 
член 10 и член 16, параграфи 1 и член 
16, параграф 2 от настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Държавите членки определят правилата 
за приложимите санкции, в случай на 
отправено, но безуспешно 
предупреждение, при нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети съгласно член 10 и член 16, 
параграфи 1 и член 16, параграф 2 от 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки за гарантиране на 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. de

Изменение 397
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушения на разпоредбите на 
националното право, приети съгласно 
член 10 и член 16, параграфи 1 и член 
16, параграф 2 от настоящата 
директива, и вземат всички необходими 
мерки за гарантиране на тяхното 

Държавите членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушения на разпоредбите на 
националното право, приети съгласно 
член 10 от настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
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прилагане. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС, които вече не отговарят на изискванията съгласно 
директивата, следва да бъдат отстранявани от списъка на структурите за АРС. 
Ето защо не е необходимо да се налагат допълнителни наказания за структурите за 
АРС, в противен случай това би могло да ги възпре да се регистрират в списъка на 
структурите съгласно директивата.

Изменение 398
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
най-късно до [Служба за публикации —
да се добави дата: 18 месеца след 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби
и прилагат таблица на 
съответствието между 
разпоредбите и настоящата 
директива.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
най-късно до [Служба за публикации —
да се добави дата: 24 месеца след 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Необходим е по-дълъг срок за транспониране, който да позволи въвеждането на 
законодателство по прилагането, както и създаването на нови структури за АРС или 
да позволи преходен период за настоящите структури за АРС, през който те да имат 
възможност да приведат практиките си в съответствие с изискванията на 
директивата. Не е необходимо от държавите членки да се изисква да съставят 
таблица на съответствието.
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Изменение 399
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
най-късно до [Служба за публикации —
да се добави дата: 18 месеца след 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби 
и прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби или 
мерките за саморегулиране, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата директива, 
най-късно до [Служба за публикации —
да се добави дата: 18 месеца след 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби 
и прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки като Нидерландия, АРС е добре развито, макар че не е налице 
съответно законодателство. В тези държави членки предприятията имат 
достатъчно възможности да въведат АРС посредством саморегулиране. Много от 
предприятията разглеждат АРС като добър механизъм, допълващ инструментите, с 
които потребителите разполагат за решаване на спорове. В някои случаи 
правителството също има свое (финансово) участие в подобни механизми за 
сътрудничество. Уместно е в член 22 изрично да се посочи, че директивата за АРС 
може да бъде изпълнена посредством саморегулиране.

Изменение 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [ Служба за публикации Не по-късно от [ Служба за публикации 
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— да се добави дата: пет години след 
влизането в сила ], и след това на всеки 
пет години, Комисията представя на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет доклад относно прилагането на 
настоящата директива. Докладът
разглежда развитието и използването на 
структурите за АРС и последствията от 
тази директива за потребителите и 
търговците. Докладът бива придружен, 
когато е необходимо, от предложения за 
изменение на настоящата директива.

— да се добави дата: четири години 
след влизането в сила ], и след това на 
всеки пет години, Комисията представя 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Европейския икономически и 
социален комитет доклад относно 
прилагането на настоящата директива. 
Този доклад разглежда развитието и 
използването на структурите за АРС и 
последствията от тази директива за 
потребителите и търговците. Докладът 
бива придружен, когато е необходимо, 
от предложения за изменение на 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [Служба за 
публикации — да се добави дата: пет 
години след влизането в сила], и след 
това на всеки пет години, Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета и на Европейския икономически 
и социален комитет доклад относно 
прилагането на настоящата директива. 
Докладът разглежда развитието и 
използването на структурите за АРС и 
последствията от тази директива за
потребителите и търговците. Докладът 
бива придружен, когато е необходимо, 
от предложения за изменение на 
настоящата директива.

Не по-късно от [Служба за 
публикации — да се добави дата: пет 
години след влизането в сила], и след 
това на всеки пет години, Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета и на Европейския икономически 
и социален комитет доклад относно 
прилагането на настоящата директива. 
Докладът разглежда развитието и 
използването на структурите за АРС и 
последствията от тази директива за 
потребителите и търговците. Докладът 
трябва да обхваща най-вече 
разпоредби, отнасящи се до 
приложното поле на директивата, а 
в рамките на доклада трябва да се
проучи дали е необходимо 
приложното поле да обхваща 
правните спорове, повдигнати срещу 
потребители от страна на търговци. 
В определени случаи към доклада 
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трябва да се приложат предложения 
за изменение на настоящата директива.

Or. hu

Изменение 402
Ashley Fox

Предложение за директива
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Би било трудно да се изпълни изискване за сравнение на нивото на защита на 
потребителите, предвидено в различните нормативни актове на Съюза. Освен това 
настоящата директива следва да се прилага с предимство спрямо конкретни 
разпоредби на други нормативни актове на Съюза, а не спрямо съответното 
законодателство като цяло.


