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Изменение 88
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС, вътрешният пазар включва 
пространство без вътрешни граници, в 
което е гарантирано свободното 
движение на стоки и услуги. За да може 
потребителите да имат доверие във 
вътрешния пазар и да имат полза от него 
е необходимо те да имат достъп до 
лесни и евтини средства за решаване на 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги 
онлайн. Това е особено важно в 
случаите, когато потребителите 
извършват трансгранични покупки.

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС, вътрешният пазар включва 
пространство без вътрешни граници, в 
което е гарантирано свободното 
движение на стоки и услуги. За да може 
потребителите да имат доверие във 
вътрешния пазар и да имат полза от него 
е необходимо те да имат достъп до 
лесни, ефикасни и безплатни средства 
за решаване на спорове, възникнали при 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн. Това 
е особено важно в случаите, когато 
потребителите извършват 
трансгранични покупки.

Or. fr

Изменение 89
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС, вътрешният пазар включва 
пространство без вътрешни граници, в 
което е гарантирано свободното 
движение на стоки и услуги. За да може 
потребителите да имат доверие във 
вътрешния пазар и да имат полза от него 
е необходимо те да имат достъп до 
лесни и евтини средства за решаване на 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги 

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС, вътрешният пазар включва 
пространство без вътрешни граници, в 
което е гарантирано свободното 
движение на стоки и услуги. За да може 
потребителите да имат доверие във 
вътрешния пазар и да имат полза от него 
е необходимо функционирането на 
вътрешния пазар да се ръководи от 
принципи, които не изострят 
социалните различия, като 
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онлайн. Това е особено важно в 
случаите, когато потребителите 
извършват трансгранични покупки.

същевременно се подчертава 
необходимостта политиките на ЕС 
да бъдат приспособени с цел 
постигане на вътрешен пазар, 
насочен към хората, който е 
съсредоточен върху благоденствието 
на хората, а не върху цифри.  
Същевременно достъп до лесни и 
евтини средства за извънсъдебно 
решаване на спорове, възникнали при 
продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн ще 
допринесе за тази цел, при спазване на 
гореспоменатите условия.  Това е 
особено важно в случаите, когато 
потребителите извършват 
трансгранични покупки.

Or. el

Изменение 90
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Фрагментирането на единния 
пазар възпрепятства усилията за 
насърчаване на 
конкурентноспособност и растеж. 
Нещо повече, неравномерният 
достъп, качество и информираност 
относно прости, ефективни и евтини 
средства за разрешаване на спорове, 
възникнали от продажба на стоки 
или предоставяне на услуги в Съюза, 
представлява бариера в рамките на 
единния пазар, която подкопава 
доверието на потребители и 
търговци при извършване на 
трансгранични покупки.
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Or. en

Изменение 91
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Осъществяването на потенциала 
на онлайн търговията би 
представлявало съществен принос 
към връщането на Съюза към 
икономически растеж, но 
постигането му изисква подходяща 
интеграция на платформата за ОРС 
и структурите за АРС 
(алтернативно разрешаване на 
спорове), както е посочено [Служба за 
публикации моля посочете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)].

Or. en

Изменение 92
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Вътрешният пазар е реалност за 
потребителите в тяхното всекидневие, 
когато пътуват, купуват и извършват 
плащания. Потребителите са ключови 
участници на вътрешния пазар и поради 

(5) Вътрешният пазар е реалност за 
потребителите в тяхното всекидневие, 
когато пътуват, купуват и извършват 
плащания и ефективността на 
политиката за защита на 
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това следва да бъдат поставени в 
центъра на вниманието. Цифровото 
измерение на вътрешния пазар става 
жизненоважно както за потребителите, 
така и за търговците. Потребителите все 
по често извършват покупки по 
интернет и все по-голям брой търговци 
продават онлайн. Потребителите и 
търговците следва да се чувстват 
уверени при сключването на сделки в 
цифрова среда.

потребителите зависи от степента, 
в която законодателството 
предотвратява практики и мерки, 
които вредят на интересите на 
потребителите.
Потребителите са ключови участници 
на вътрешния пазар и поради това 
следва да бъдат поставени в центъра на 
вниманието. Цифровото измерение на 
вътрешния пазар става жизненоважно 
както за потребителите, така и за 
търговците. Потребителите все по-често 
извършват покупки по интернет и все 
по-голям брой търговци продават 
онлайн. Потребителите и търговците 
следва да се чувстват уверени при 
сключването на сделки в цифрова среда.

Or. el

Изменение 93
Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Вътрешният пазар е реалност за 
потребителите в тяхното всекидневие, 
когато пътуват, купуват и извършват 
плащания. Потребителите са ключови 
участници на вътрешния пазар и поради 
това следва да бъдат поставени в 
центъра на вниманието. Цифровото 
измерение на вътрешния пазар става 
жизненоважно както за потребителите, 
така и за търговците. Потребителите все 
по-често извършват покупки по 
интернет и все по-голям брой търговци 
продават онлайн. Потребителите и 
търговците следва да се чувстват 
уверени при сключването на сделки в 
цифрова среда.

(5) Вътрешният пазар е реалност за 
потребителите в тяхното всекидневие, 
когато пътуват, купуват и извършват 
плащания. Потребителите са ключови 
участници на вътрешния пазар и поради 
това следва да бъдат поставени в 
центъра на вниманието. Цифровото 
измерение на вътрешния пазар става 
жизненоважно както за потребителите, 
така и за търговците. Потребителите все 
по-често извършват покупки по 
интернет и все по-голям брой търговци 
продават онлайн. Потребителите и 
търговците следва да се чувстват 
уверени при сключването на сделки в 
цифрова среда. В настоящата криза 
мерките за увеличаване на 
икономическия растеж, създаването 
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на работни места и 
възстановяването на потребителите 
са от съществено значение. Докато 
цифровият пазар предоставя ценна 
възможност за постигане на тези 
цели, Европейският съюз трябва да 
може да създаде цялостен цифров 
вътрешен пазар с цел да се възползва 
от него. От голямо значение е 
премахването на съществуващите 
бариери от една страна, и 
повишаването на доверието на 
потребителите от друга страна. 
Съществуването на надеждна и 
ефективна онлайн система за 
решаване на спорове би могла също 
така значително да спомогне за 
постигането на това повишаване на 
доверието на потребителите в
Съюза.

Or. es

Изменение 94
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 
потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на
извънсъдебни решения, по-специално за 
техните спорове, възникнали при 
трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени.

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно, ефикасно и 
безплатно решаване на спорове може 
да засили доверието на потребители и 
търговци в цифровия пазар. 
Потребителите и търговците обаче все 
още са изправени пред бариери при 
намирането на извънсъдебни решения, 
по-специално за техните спорове, 
възникнали при трансгранични сделки 
онлайн. Така понастоящем тези спорове 
често остават нерешени.



PE489.696v01-00 8/104 AM\903360BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 95
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 
потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения, по-специално за 
техните спорове, възникнали при 
трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени.

(6) Насърчаването на мерки за борба 
срещу спекулата и възможността да 
се използват средства за лесно и евтино 
извънсъдебно решаване на спорове 
може да засили доверието на 
потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения, по-специално за 
техните спорове, възникнали при 
трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени.

Or. el

Изменение 96
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 
потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения, по-специално за 
техните спорове, възникнали при 

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 
потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения, по-специално за 
техните спорове, възникнали при 
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трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени.

трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени. Някои държави членки, 
чието национално законодателство 
излиза извън основните изисквания на 
Директивата относно медиацията, 
изглежда са постигнали важен 
напредък при извънсъдебното 
решаване на спорове по граждански и 
търговски въпроси. Получените 
резултати посочват, че 
медитацията може да допринесе за 
ефективно от гледна точка на 
разходите и бързо извънсъдебно 
решаване на спорове чрез процедури, 
пригодени към нуждите на страните, 
и гарантиращи защита на 
потребителите.
           

Or. it

Изменение 97
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Решаването на спорове онлайн 
предлага просто и евтино извънсъдебно 
решаване на спорове, възникнали при 
трансгранични сделки онлайн. В 
момента обаче липсват механизми, 
които да позволяват на потребителите и 
търговците да решават тези спорове с 
електронни средства. Това е във вреда 
на потребителите, представлява пречка 
за трансграничните сделки онлайн, 
създава условия на неравнопоставеност 
за търговците и така възпрепятства 
развитието на електронната търговия.

(7) Решаването на спорове онлайн 
предлага просто, ефикасно и евтино 
извънсъдебно решаване на спорове, 
възникнали при трансгранични сделки 
онлайн. В момента обаче липсват 
механизми, които да позволяват на 
потребителите и търговците да решават 
тези спорове с електронни средства. 
Това е във вреда на потребителите, 
представлява пречка за трансграничните 
сделки онлайн, създава условия на 
неравнопоставеност за търговците и 
така възпрепятства развитието на 
електронната търговия.
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Or. fr

Изменение 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци извън границите 
на съответната държава. Той не 
следва да се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка.

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
спорове относно договорни 
задължения между потребители, 
обичайно пребиваващи в Съюза, и 
търговци, установени в Съюза, които 
произтичат от продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги онлайн 
обхванати от Директива…/…/ ЕС 
[Служба за публикации, моля, 
въведете номера на Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)]. 
Това следва да включва споровете, 
възникнали при продажбата на 
цифрово съдържание или при 
предоставянето му срещу 
възнаграждение. Въпреки че 
потребителите и търговците, 
реализиращи трансгранични сделки 
онлайн, в частност, ще имат полза 
от такъв механизъм за онлайн 
решаване на спорове, настоящият 
регламент следва да се прилага и за 
вътрешните сделки онлайн, за да се 
осигурят условия на 
равнопоставеност в областта на 
електронната търговия. Той не следва 
да се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
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поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги.

Or. en

Изменение 99
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци извън границите на 
съответната държава. Той не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка.

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
спорове относно договорни 
задължения между потребители, 
обичайно пребиваващи в Съюза, и 
търговци, установени в Съюза, които 
възникват при трансграничната 
продажба на стоки или предоставяне
на услуги онлайн от търговци извън 
границите на съответната държава. Това 
следва да включва споровете, 
възникнали при продажбата на 
цифрово съдържание или при 
предоставянето му срещу 
възнаграждение. Той не следва да се 
прилага за спорове между потребители 
и търговци, възникнали при договори за 
онлайн продажби или услуги, ако поне 
една от страните не е установена или не 
пребивава в държава членка на Съюза 
към момента, в който потребителят 
поръчва тези стоки или услуги, или ако 
търговецът и потребителят са 
установени или пребивават в една и 
съща държава членка.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се внесе яснота, че договорите за продажбата на цифрово съдържание 
или  предоставянето му срещу възнаграждение (например цифрови продукти за 
изтегляне) се включват в приложното поле на регламента. Освен това, по-добре е да 
се говори за договорни задължения, отколкото само за продажби.

Изменение 100
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци извън границите на 
съответната държава. Той не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка.

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове, инициирани от 
потребители срещу търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги онлайн от 
търговци извън границите на 
съответната държава. Той не следва да 
се прилага за спорове, инициирани от
потребители срещу търговци, 
възникнали при продажбата на стоки 
или предоставянето на услуги онлайн, 
ако поне една от страните не е 
установена или не пребивава в държава 
членка на Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на настоящия регламент следва да бъде ограничено до жалби от 
потребители срещу търговци и не следва да включва жалби от търговци срещу 
потребители, при положение, че това предложение е насочено към защитата на 
потребителите и търговците имат други начини за справяне със спорове срещу 
потребителите.
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Изменение 101
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци извън границите на 
съответната държава. Той не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка.

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци извън границите на 
съответната държава. Той не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги онлайн, ако 
поне една от страните не е установена 
или не пребивава в държава членка на 
Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги или ако търговецът и 
потребителят са установени или 
пребивават в една и съща държава 
членка. 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. 
Разпространението на АРС също 
така може да се окаже важно в 
държавите, в които съществува дълъг 
списък с чакащи решение дела, което 
не дава възможност на гражданите 
на ЕС да упражняват правото си на 
справедлив съдебен процес в разумен 
срок.
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Or. it

Изменение 102
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) 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 тези рамки 
(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.

(10) Определението за „потребител“ 
следва да обхваща физическите лица, 
които действат извън своята търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия.

Or. en

Обосновка

Разширяването на определението за „потребител“ върху договорите с двойно 
предназначение (договори, сключени за цели, които попадат отчасти в рамките на 
занятието на лицето и отчасти извън тези рамки) е объркващо, особено при 
положение, че определението за „потребител“ в член 4, буква a) ясно гласи, че 
„потребител означава всяко физическо лице, което действа с цел, която е извън 
неговото занятие, стопанска дейност, занаят или професия“.

Изменение 103
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент не следва да (12) Настоящият регламент не следва да 
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се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при трансгранична продажба на стоки 
или предоставяне услуги, което не се е 
състояло онлайн. Настоящият регламент 
не следва да се прилага за спорове 
между търговци.

се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при продажбата на стоки или 
предоставяне услуги, което не се е 
състояло онлайн. Настоящият регламент 
не следва да се прилага нито за жалби, 
подадени от търговците срещу 
потребителите, нито за спорове 
между търговци.

Or. fr

Изменение 104
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при трансгранична продажба на стоки 
или предоставяне услуги, което не се е 
състояло онлайн. Настоящият регламент 
не следва да се прилага за спорове 
между търговци.

(12) Настоящият регламент не следва да 
се прилага за спорове между 
потребители и търговци, възникнали 
при трансгранична продажба на стоки 
или предоставяне услуги, което не се е 
състояло онлайн. Настоящият регламент 
не следва да се прилага за спорове 
между търговци или за жалби, 
подадени от търговци срещу 
потребители.

Or. en

Обосновка

При положение, че са създадени значителен брой доставчици на способи за 
алтернативно разрешаване на спорове, за да се справят с неравновесието на силите 
между потребителите и търговците, би било неуместно в Директивата за АРС да се 
изисква подобни органи да приемат спорове, инициирани от бизнеса срещу 
потребителите. Ако Директивата за АРС не изисква наличието на подобни АРС, няма 
смисъл подобни спорове да се включват в приложното поле на Регламента за ОРС.

Изменение 105
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент не следва да 
се прилага за спорове между
потребители и търговци, възникнали 
при трансгранична продажба на стоки 
или предоставяне услуги, което не се е 
състояло онлайн. Настоящият регламент 
не следва да се прилага за спорове 
между търговци.

(12) Настоящият регламент не следва да 
се прилага за спорове, инициирани от 
потребители срещу търговци, 
възникнали при трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне 
услуги, което не се е състояло онлайн. 
Настоящият регламент не следва да се 
прилага за спорове между търговци.

Or. en

Обосновка

Последствие от изменение на Съображение 8 относно приложното поле на 
регламента.

Изменение 106
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Преди да отнесат спора си към 
структура за АРС, чрез платформата 
за ОРС, потребителите следва да 
бъдат насърчавани от държавите 
членки да предприемат всички 
възможни усилия да се свържат с 
търговеца чрез уебсайта му, 
електронната му поща или други 
подходящи електронни средства с цел 
приятелско разрешаване на спора.

Or. en

Изменение 107
Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивна интернет страница, 
която предлага единен портал за достъп 
на потребители и търговци, които искат 
да решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при трансгранична сделка в 
областта на електронната търговия. Тя 
следва да дава възможност на 
потребители и търговци да подават 
жалби, като попълват електронен 
формуляр за жалби, който е на 
разположение на всички официални 
езици на Съюза, и да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(АРС), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата следва да 
предлага на структурите за АРС и на 
страните възможността да провеждат 
процедурата за рeшаване на спора чрез 
платформата.

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
собствен интерактивен уебсайт, който 
предлага единен портал за достъп на 
потребители и търговци, които искат да 
решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при трансгранична сделка в 
областта на електронната търговия. Тя 
следва да предоставя обща 
информация относно извънсъдебното 
уреждане на договорни спорове, 
възникнали при онлайн продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
между потребители и търговци. Тя 
следва да дава възможност на 
потребители да подават жалби, като 
попълват електронен формуляр за 
жалби, който е на разположение на 
всички официални езици на Съюза, и да 
ги информира относно 
възможността за търсене на помощ 
от страна на посредници, при 
необходимост, за правилно попълване 
на формуляра. Тя следва да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(АРС), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата следва да
предлага на структурите за АРС и на 
страните възможността да провеждат 
процедурата за рeшаване на спора чрез 
платформата.

Or. fr

Изменение 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивна интернет страница,
която предлага единен портал за достъп 
на потребители и търговци, които искат 
да решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при трансгранична сделка в 
областта на електронната търговия. Тя
следва да дава възможност на 
потребители и търговци да подават 
жалби, като попълват електронен 
формуляр за жалби, който е на 
разположение на всички официални 
езици на Съюза, и да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(„АРС“), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата следва да
предлага на структурите за АРС и на 
страните възможността да 
провеждат процедурата за рeшаване 
на спора чрез платформата.

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивен уебсайт , който
предлага единен портал за достъп на 
потребители и търговци, които искат да 
решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при сделки в областта на 
електронната търговия. Платформата 
следва да дава възможност на 
потребители и търговци да подават 
жалби, като попълват електронен 
формуляр за жалби, който е на
разположение на всички официални 
езици на Съюза, и да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(„АРС“), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата за ОРС
следва да бъде оперативно 
съвместима със съществуващите 
структури за АРС, функциониращи 
онлайн. Формулярът за жалби следва 
да съдържа само такава информация, 
която е необходима за 
идентифицирането на структурата 
или структурите за АРС, 
компетентни да разрешат спора.

Or. en

Изменение 109
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове („ОРС“) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивна интернет страница,
която предлага единен портал за достъп 
на потребители и търговци, които искат 
да решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при трансгранична сделка в 
областта на електронната търговия. Тя 
следва да дава възможност на 
потребители и търговци да подават 
жалби, като попълват електронен 
формуляр за жалби, който е на 
разположение на всички официални 
езици на Съюза, и да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(„АРС“), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата следва да 
предлага на структурите за АРС и на 
страните възможността да провеждат 
процедурата за рeшаване на спора чрез 
платформата.

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Комисията 
следва да носи отговорност за 
създаването и поддръжката на 
платформата за ОРС. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивен уебсайт, който предлага 
единен портал за достъп на потребители 
и търговци, които искат да решат по 
извънсъдебен път спор, възникнал при 
сделка в областта на електронната 
търговия. Тя следва да дава възможност 
на потребители и търговци да подават 
жалби, като попълват електронен 
формуляр за жалби, който е на 
разположение на всички официални 
езици на Съюза, и да служи за 
препращане на жалбите до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(АРС), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата следва да 
предлага на структурите за АРС и на 
страните възможността да провеждат 
процедурата за рeшаване на спора чрез 
платформата.

Or. en

Изменение 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Платформата следва да 
предлага безплатен електронен 
инструмент за управление на 
случаите, позволяващ на страните и 
структурата за АРС да проведат 
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онлайн процедурата за разрешаване 
на спора чрез платформата. 
Структурите за АРС следва да могат 
да използват този инструмент и да 
го модифицират за собствените си 
процедури. Инструментът ще даде 
възможност на страните и 
структурите за АРС да качват на 
уебсайта съответните изявления и 
доказателства. В съответствие с 
процедурата на АРС, приложена от 
съответната структура за АРС, 
инструментът автоматично ще 
определя крайни срокове за страните, 
например за подаване на жалби. Той 
следва също да осигурява на 
платформата за ОРС уебсайт с 
ограничен достъп, до който 
страните, структурата за АРС и при 
необходимост консултантите по 
проблемите на потребителите ще 
имат достъп.

Or. en

Изменение 111
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Платформата за ОРС следва да 
предлага единен портал за достъп за 
извънсъдебно разрешаване на спорове 
чрез структурите за АРС, които 
търсят извънсъдебно разрешаване на 
спор, създадени са на трайна основа, 
отговарят на критериите за 
качество, предвидени в глава II от 
[Служба за публикации, моля, 
въведете номера на Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
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изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители),
и са били оповестени на Комисията в 
съответствие с член 17, параграф 2 
от [Служба за публикации, моля, 
въведете номера на Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители )]

Or. en

Изменение 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Комисията следва да предостави 
техническите пособия за 
функционирането на платформата, 
включително такива за превод. 
Инструментът следва да предлага 
функция за електронен превод на 
страните и на структурата за АРС. 
Тази функция следва да се справя с 
всички необходими преводи и ще бъде 
поддържана от преводачи. На 
платформата за ОРС Комисията 
следва също да предоставя 
информация за потребителите 
относно възможността да поискат 
съдействие от консултантите по 
проблемите на потребителите. 
Потребителите обаче следва да 
бъдат насърчавани първо да 
установяват контакт с търговеца и 
така пряко да търсят разрешаване на 
спора по взаимно съгласие, преди да 
подадат жалба чрез платформата за 
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ОРС.

Or. en

Изменение 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Платформата за ОРС следва да 
бъде достъпна само през тематичния 
уебсайт портал „Вашата Европа“, 
тъй като този портал е 
съществуващ единен портал за 
достъп едновременно и за 
потребителите, и търговците, които 
търсят помощ или информация за 
правата си според европейското 
законодателство. Платформата за 
ОРС следва да бъде популяризирана на 
портала „Вашата Европа“.

Or. en

Изменение 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
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дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете, без да се 
изисква физическото присъствие на 
страните или на техни 
представители пред структурата за 
АРС. Страните обаче могат да 
решат, че физическото им 
присъствие е необходимо.

Or. en

Изменение 115
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност.

Or. en
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Обосновка

Платформата за ОРС сама по себе си не решава спорове, тя разчита на 
съществуващите доставчици на АРС. Споровете следователно се решават в 
съответствие с изискванията в Директивата за АРС, процедурите при спорове 
относно трансгранични онлайн покупки не могат да бъдат решени по-бързо от 
другите спорове.

Изменение 116
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете, също и без да е 
необходимо страните да присъстват 
физически пред структурата за АРС, 
освен ако изрично не решат друго.

Or. fr

Изменение 117
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

(15) Една система за ОРС на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки. 
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за 
ОРС, трябва следователно да прилагат 
свои собствени правилници за 
дейността, включително правилници за 
разходите. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете, без да се 
изисква физическото присъствие на 
страните или на техни 
представители пред органа за АРС. 
Страните обаче могат да решат, че 
физическото им присъствие е 
необходимо.

Or. el

Изменение 118
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Страните следва да имат 
безплатен достъп до платформата за 
ОРС, създадена с настоящия 
регламент и без да се изисква да 
присъстват физически на 
процедурата. Страните обаче могат 
да решат, че физическото им 
присъствие е необходимо.
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Or. en

Изменение 119
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Наличието на мрежа от 
посредници за онлайн решаване на 
спорове следва да осигури подкрепа за 
решаването на спорове във връзка с 
жалби, подадени посредством 
платформата за ОРС. Тази мрежа
следва да се състои от звена за 
контакт за ОРС в държавите членки, 
които предоставят платформа за 
дейността на посредници за онлайн 
решаване на спорове.

(18) Звената за контакт за ОРС
следва да бъдат създадени, за да 
осигуряват подкрепа на 
потребителите, които искат да 
разрешат спора си с търговец чрез 
платформата за ОРС. Звената за 
контакт за ОРС следва да 
съдействат при подаването на 
жалбата и да предоставят обща 
информация във връзка с процедурите 
за онлайн решаване на спорове.
Звената за контакт за ОРС не следва 
да бъдат задължавани да превеждат 
каквито и да било документи или 
директно да разрешават спорове.

Or. en

Обосновка

Създава се ненужно дублиране с определянето на звена за контакт за ОРС и 
посредници за ОРС. Би било по-добре да се определят функциите на звената за 
контакт за ОРС и да се оставят държавите членки да решат как най-добре могат да 
изпълняват тези функции. Би било полезно също да се уточни какъв вид помощ следва 
да бъде предоставяна.

Изменение 120
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Наличието на мрежа от посредници (18) Наличието на мрежа от посредници 



AM\903360BG.doc 27/104 PE489.696v01-00

BG

за онлайн решаване на спорове следва 
да осигури подкрепа за решаването на 
спорове във връзка с жалби, подадени 
посредством платформата за ОРС. Тази 
мрежа следва да се състои от звена за 
контакт за ОРС в държавите членки, 
които предоставят платформа за 
дейността на посредници за онлайн 
решаване на спорове.

за онлайн решаване на спорове следва 
да осигури подкрепа на страните по 
време на опитите за решаването на 
спорове във връзка с жалби, подадени 
посредством платформата за ОРС. Тази 
мрежа следва да се състои от звена за 
контакт за ОРС в държавите членки, 
които предоставят платформа за 
дейността на посредници за онлайн 
решаване на спорове. Посредниците 
следва по-специално да помагат на 
потребителите, които поискат 
това, да попълнят правилно 
електронния формуляр за жалби и да 
предоставят на страните, които 
поискат, обща информация относно 
основните разпоредби, приложими в 
областта на правата на 
потребителите.

Or. fr

Изменение 121
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
процес са основни права, гарантирани в 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Процедурите за 
онлайн решаване на спорове не може да 
бъдат оформени така, че да заменят 
съдебните производства и не следва да 
лишават потребителите или търговците 
от тяхното право да поискат правна 
защита по съдебен ред. Следователно 
настоящият регламент не следва да 
възпрепятства страните да упражняват 
правото си на достъп до съдебната 
система.

(19) Правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
процес са основни права, гарантирани в 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Процедурите за 
онлайн решаване на спорове не може да 
бъдат оформени така, че да заменят 
съдебните производства и не следва да 
лишават потребителите или търговците 
от тяхното право да поискат правна 
защита по съдебен ред. Следователно 
настоящият регламент не следва да 
възпрепятства страните да упражняват 
правото си на достъп до съдебната 
система. При прилагането на 
директивата държавите членки 
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следва да предвидят инструменти, 
като условието за допустимост, 
които се обуславят от 
постановленията на Съда на ЕС, за 
преходен период от не по-малко от 
пет години от нейното влизане в 
сила, за да се гарантира, че нейните 
принципи се прилагат действително, 
и за да се насърчи културата на 
медиация, като се гарантира, че най-
малко и двете страни по спора ще 
трябва да се придържат към нея. 
Желателно би било използването на 
АРС да стане задължително в 
държавите членки, в които правната 
система според ОИСР е в ущърб на 
правото на ищците на справедлив 
съдебен процес в рамките на разумен 
период.
       

Or. it

Изменение 122
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Субектите на данни следва да бъдат 
информирани относно обработването на 
техните лични данни в рамките на 
платформата за ОРС и относно техните 
права във връзка с обработването 
посредством подробна декларация за 
поверителност, до която Комисията 
трябва да осигури публичен достъп, 
както и да им бъдат разяснени на ясен и 
разбираем език операциите по 
обработката, за чието извършване са 
отговорни различните участници в 
платформата, в съответствие с член 11 и 
член 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

(21) Субектите на данни следва да бъдат 
информирани и да дадат съгласието 
си относно обработването на техните 
лични данни в рамките на платформата 
за ОРС и относно техните права във 
връзка с обработването посредством 
подробна декларация за поверителност, 
до която Комисията трябва да осигури 
публичен достъп, както и да им бъдат 
разяснени на ясен и разбираем език 
операциите по обработката, за чието 
извършване са отговорни различните 
участници в платформата, в 
съответствие с член 11 и член 12 от 
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с националното законодателство, прието 
съгласно член 10 и член 11 от 
Директива 95/46/ЕО.

Регламент (ЕО) № 45/2001 и с 
националното законодателство, прието 
съгласно член 10 и член 11 от 
Директива 95/46/ЕО.

Or. el

Изменение 123
Ashley Fox

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Търговците следва да информират 
потребителите на своите интернет 
страници относно платформата за ОРС 
и да осигурят електронна връзка към 
нейната интернет страница. Те също 
така следва да предоставят тази 
информация, когато потребител подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или 
омбудсман на дружество. Това 
задължение не следва да засяга член 10, 
параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер] за информирането 
на потребителите от страна на 
търговците относно процедурите за 
АРС, които са приложими за 
въпросните търговци, както и по 
въпроса дали търговците се ангажират 
да използват процедури за алтернативно 
решаване на спорове, за да решават 
спорове с потребители. Освен това 
въпросното задължение не следва да 
засяга член 6, параграф 1, буква у) и 
член 8 от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите18. В член 6, параграф 1, 
буква у) от Директива 2011/83/ЕС по 
отношение на потребителските 

(22) Търговци, които участват в 
трансгранична продажба на стоки,
които са задължени да използват 
структура за АРС, съгласно 
разпоредби на националното 
законодателство, или са се 
ангажирали да използват структура 
за АРС, или структури за АРС,
информират потребителите на своя
уебсайт относно съществуването на 
платформата за ОРС и осигурят 
електронна връзка към нейната 
интернет страница.  Те също така следва 
да предоставят тази информация, когато 
потребител подаде жалба до търговеца, 
до система за обработване на жалби на 
потребители, управлявана от търговеца, 
или омбудсман на дружество. Това 
задължение не следва да засяга член 10, 
параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер] за информирането 
на потребителите от страна на 
търговците относно процедурите за 
АРС, които са приложими за 
въпросните търговци, както и по 
въпроса дали търговците се ангажират 
или не да използват процедури за 
алтернативно решаване на спорове, за 
да решават спорове с потребители. 
Освен това въпросното задължение не 
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договори, сключени дистанционно 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, на 
който търговецът е подчинен, и за 
методите за получаване на достъп до 
механизма, преди потребителят да бъде 
обвързан с договора.

следва да засяга член 6, параграф 1, 
буква у) 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 
потребителските договори, сключени 
дистанционно 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, на който 
търговецът е подчинен, и за методите за 
получаване на достъп до механизма, 
преди потребителят да бъде обвързан с 
договора.

Or. en

Обосновка

Би било подвеждащо за потребителите, ако предприятие, което не желае да използва 
АРС, предоставя информация за платформи за ОРС. Това изискване следва също да 
бъде ограничено до търговците, които извършват трансгранични продажби.

Изменение 124
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Търговците следва да информират 
потребителите на своите интернет 
страници относно платформата за ОРС 
и да осигурят електронна връзка към 
нейната интернет страница. Те също 
така следва да предоставят тази 
информация, когато потребител подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или 
омбудсман на дружество. Това 

(22) Търговците следва да информират 
потребителите на своите уебсайтове
относно платформата за ОРС и да 
осигурят електронна връзка към нейната 
интернет страница. Те също така следва 
да предоставят тази информация, когато 
потребител подаде жалба до търговеца, 
до система за обработване на жалби на 
потребители, управлявана от търговеца, 
или омбудсман на дружество. Това 
задължение не следва да засяга член 10, 
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задължение не следва да засяга член 10, 
параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер] за информирането 
на потребителите от страна на 
търговците относно процедурите за 
АРС, които са приложими за 
въпросните търговци, както и по 
въпроса дали търговците се ангажират 
да използват процедури за алтернативно 
решаване на спорове, за да решават 
спорове с потребители. Освен това 
въпросното задължение не следва да 
засяга член 6, параграф 1, буква у) 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 потребителските 
договори, сключени дистанционно 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, на 
който търговецът е подчинен, и за 
методите за получаване на достъп до 
механизма, преди потребителят да бъде 
обвързан с договора.

параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер] за информирането 
на потребителите от страна на 
търговците относно процедурите за 
АРС, които са приложими за 
въпросните търговци, както и по 
въпроса дали търговците се ангажират 
да използват процедури за алтернативно 
решаване на спорове, за да решават 
спорове с потребители. Освен това 
въпросното задължение не следва да 
засяга член 6, параграф 1, буква у) 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 потребителските 
договори, сключени дистанционно 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, на 
който търговецът е подчинен, и за 
методите за получаване на достъп до 
механизма, преди потребителят да бъде 
обвързан с договора. Държавите 
членки следва да предвидят глоби за 
всяка от страните, която, за 
собствени цели и без обективно 
обоснована причина, откаже да 
приеме процедурата, като по този 
начин принуждава потребителите да 
се откажат от своите искове или да 
извършат значителни разходи, които 
спокойно биха могли да бъдат 
понесени от доставчика, което 
поражда очевиден дисбаланс.

Or. it
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Изменение 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел допълването или изменението 
на определени несъществени елементи 
от настоящия регламент, правомощията 
за приемане на актове съгласно член 290 
от ДФЕС следва да бъдат делегирани на 
Комисията във връзка с вида 
информация, която даден жалбоподател 
следва да предостави в електронния 
формуляр за жалби, до който е осигурен 
достъп в рамките на платформата за 
ОРС. От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури своевременно и подходящо 
предаване на съответните документи
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

(23) С цел допълването или изменението 
на определени несъществени елементи 
от настоящия регламент, правомощията 
за приемане на актове съгласно член 290 
от ДФЕС следва да бъдат делегирани на 
Комисията във връзка с функциите на 
платформата за ОРС, условията за 
сътрудничество между 
консултантите по проблемите на 
потребителите и вида информация, 
която даден жалбоподател следва да 
предостави в електронния формуляр за 
жалби, до който е осигурен достъп в 
рамките на платформата за ОРС, както 
и във връзка със съответните условия 
на електронния формуляр за жалби.
От особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури своевременно и подходящо 
предаване на съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 126
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е да Целта на настоящия регламент е да 
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допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на платформа, 
улесняваща безпристрастното, 
прозрачно, ефективно и справедливо 
извънсъдебно онлайн решаване на 
спорове между потребители и търговци.

допринесе, достигайки високо 
равнище на защита на 
потребителите, за функционирането 
на вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на онлайн платформа, 
улесняваща безпристрастното, 
прозрачно, ефективно и справедливо 
извънсъдебно онлайн решаване на 
спорове между потребители и търговци.

Or. fr

Изменение 127
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на платформа, 
улесняваща безпристрастното, 
прозрачно, ефективно и справедливо 
извънсъдебно онлайн решаване на 
спорове между потребители и търговци.

Целта на настоящия регламент е да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на безплатна за 
потребителите платформа, 
улесняваща безпристрастното, 
прозрачно, ефективно и справедливо 
извънсъдебно онлайн решаване на 
спорове между потребители и търговци.

Or. el

Изменение 128
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на платформа, 
улесняваща безпристрастното,
прозрачно, ефективно и справедливо 
извънсъдебно онлайн решаване на 
спорове между потребители и търговци.

Целта на настоящия регламент е да 
допринесе за функционирането на 
вътрешния пазар, и по-специално на 
неговото цифрово измерение, и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
осигуряването на платформа, 
улесняваща независимото,
безпристрастно, прозрачно, ефективно 
и справедливо извънсъдебно онлайн 
решаване на спорове между 
потребители и търговци.

Or. en

Изменение 129
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн между 
потребители и търговци чрез намесата 
на структура за алтернативно
решаване на спорове, отговаряща на 
изискванията на Директива [Служба за 
публикации — да се добави номерът на 
Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн между 
потребители и търговци чрез намесата 
на структура за извънсъдебно решаване 
на спорове, отговаряща на изискванията 
на Директива [Служба за публикации —
да се добави номерът на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и която включва
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.
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Or. fr

Изменение 130
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн между 
потребители и търговци чрез намесата 
на структура за алтернативно решаване 
на спорове, отговаряща на изискванията 
на Директива [Служба за публикации —
да се добави номерът на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн между 
потребители и търговци чрез намесата 
на структура за алтернативно решаване 
на спорове, отговаряща на изискванията 
на Директива [Служба за публикации —
да се добави номерът на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

Настоящият регламент не се прилага 
за спорове, започнати от търговец 
срещу потребител.

Or. en

Обосновка

При положение, че са създадени значителен брой доставчици на способи за 
алтернативно разрешаване на спорове, за да се справят с неравновесието на силите 
между потребителите и търговците, би било неуместно в Директивата за АРС да се 
изисква подобни структури да приемат спорове, инициирани от бизнеса срещу 
потребителите. Ако Директивата за АРС не изисква наличието на подобни АРС, няма 
смисъл подобни спорове да се включват в приложното поле на Регламента за ОРС.



PE489.696v01-00 36/104 AM\903360BG.doc

BG

Изменение 131
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн между 
потребители и търговци чрез намесата 
на структура за алтернативно решаване 
на спорове, отговаряща на изискванията 
на Директива [Служба за публикации —
да се добави номерът на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, инициирани от 
потребителите срещу търговците, 
възникнали при трансграничната 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн между потребители и 
търговци чрез намесата на структура за 
алтернативно решаване на спорове, 
отговаряща на изискванията на 
Директива [Служба за публикации — да 
се добави номерът на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на настоящия регламент следва да бъде ограничено до жалби от 
потребители срещу търговци и не следва да включва жалби от търговци срещу 
потребители, при положение, че това предложение е насочено към защитата на 
потребителите, и търговците имат други начини за справяне със спорове срещу 
потребителите.

Изменение 132
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната продажба на стоки 
или предоставяне на услуги онлайн 
между потребители и търговци чрез 
намесата на структура за алтернативно 
решаване на спорове, отговаряща на 
изискванията на Директива [Служба 
за публикации — да се добави номерът 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и на Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)] и 
включващи използването на 
европейската платформа за онлайн 
решаване на спорове.

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
онлайн между потребители и търговци 
чрез намесата на структура за 
алтернативно решаване на спорове,
която е създадена на трайна основа, 
отговаря на критериите за качество, 
предвидени в глава II от [Служба за 
публикации, моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)]
и е била оповестена на Комисията в 
съответствие с член 17, параграф 2 от 
[Служба за публикации, моля, въведете 
номера на Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители )] и 
включващи използването на 
европейската платформа за онлайн 
решаване на спорове.

Or. en

Изменение 133
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „продажба на стоки или предоставяне 
на услуги онлайн“ означава сделка за 

в) „продажба на стоки или предоставяне 
на услуги онлайн“ означава сделка за 
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продажба на стоки или предоставяне на 
услуги, при които търговецът (или 
неговият посредник) е предложил стоки 
или услуги на интернет страница или 
чрез други електронни средства и 
потребителят е поръчал тези стоки или 
услуги на въпросната интернет 
страница или чрез други електронни 
средства;

продажба на стоки или предоставяне на 
услуги, които са предвидени в 
Директива.../... ЕС [Служба за 
публикации, моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)].
при които търговецът (или неговият 
посредник) е предложил стоки или 
услуги на уебсайт или чрез други 
електронни средства и потребителят е 
поръчал тези стоки или услуги на 
въпросния уебсайт или чрез други 
електронни средства.“

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни, че настоящият регламент се отнася само трансгранични 
договори, които са уреждат също и от Директивата за АРС.

Изменение 134
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „процедура за алтернативно 
решаване на спорове“ (наричана по-
долу „процедура за АРС“) означава 
процедура за извънсъдебно решаване на 
спорове чрез намесата на структура за
решаване на спорове, която предлага 
или налага решение или събира 
страните с цел да посредничи за 
постигането на решение по взаимно 
съгласие;

ж) „процедура за алтернативно 
решаване на спорове“ (наричана по-
долу „процедура за АРС“) означава 
процедура за извънсъдебно разрешаване 
на спорове чрез намесата на структура 
за АРС, която предлага или налага 
решение или събира страните с цел да 
посредничи за постигането на решение 
по взаимно съгласие, както се посочва 
в член 2, от Директива …/… 
[Службата за публикации да впише 
номера на Директивата на 
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Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)]и 
се осъществява от структура за АРС;

Or. en

Обосновка

Би могло да бъде объркващо наличието на отделни дефиниции на АРС в два различни 
законодателни инструмента. По-скоро Регламентът за ОРС следва да използва 
същата дефиниция като Директивата за АРС.

Изменение 135
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „процедура за алтернативно 
решаване на спорове“ (наричана по-
долу „процедура за АРС“) означава 
процедура за извънсъдебно решаване на 
спор чрез намесата на структура за 
решаване на спорове, която предлага 
или налага решение или събира 
страните с цел да посредничи за 
постигането на решение по взаимно 
съгласие;

ж) „процедура за алтернативно 
решаване на спорове“ (наричана по-
долу „процедура за АРС“) означава 
процедура, както е посочена в член 2, 
параграф 1) [Служба за публикации 
моля въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за 
потребители),за извънсъдебно 
разрешаване на вътрешни и 
трансгранични договорни спорове чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира страните с цел да 
посредничи за постигането на решение 
по взаимно съгласие, и която отговаря 
на критериите за качество, 
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предвидени в глава II от [Службата за 
публикации моля да впише номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)];
Процедури в рамките на структури за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, при които физическите лица, 
отговарящи за решаването на 
споровете, са наети или получават 
някаква форма на възнаграждение от 
търговеца, преки преговори между 
потребителите и търговците, 
независимо дали се извършват чрез 
представители, и опитите от 
страна на съдия за уреждане на спор в 
хода на съдебно производство във 
връзка с този спор не се считат за 
процедури за АРС;

Or. en

Изменение 136
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедури в рамките на структури за 
алтернативно решаване на спорове, 
при които физическите лица, 
отговарящи за решаването на 
споровете, са наети изключително 
от търговеца, процедури в рамките на 
системи за обработване на жалби на 
потребители, управлявани от 
търговеца, преки преговори между 
потребителите и търговците, 
независимо дали се извършват чрез 

заличава се



AM\903360BG.doc 41/104 PE489.696v01-00

BG

представители, и опитите от 
страна на съдия за уреждане на спор в 
хода на съдебно производство във 
връзка с този спор не се считат за 
процедури за АРС;

Or. en

Изменение 137
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедури в рамките на структури за 
алтернативно решаване на спорове, 
при които физическите лица, 
отговарящи за решаването на 
споровете, са наети изключително 
от търговеца, процедури в рамките на 
системи за обработване на жалби на 
потребители, управлявани от търговеца, 
преки преговори между потребителите и 
търговците, независимо дали се 
извършват чрез представители, и 
опитите от страна на съдия за уреждане 
на спор в хода на съдебно производство 
във връзка с този спор не се считат за 
процедури за АРС;

Процедури в рамките на системи за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявани от търговеца, преки 
преговори между потребителите и 
търговците, независимо дали се 
извършват чрез представители, и 
опитите от страна на съдия за уреждане 
на спор в хода на съдебно производство 
във връзка с този спор не се считат за 
процедури за АРС;

Or. en

Обосновка

Посредничеството, предоставяно от търговците или „вътрешното“ посредничество 
не следва да се изключва, тъй като представлява важна част от механизмите за 
алтернативно решаване на спорове. Препоръка 98/257/EО не изключва такъв вид 
посредничество, ако са налице определени условия. „Вътрешното“ посредничество 
може да добави истинска стойност към извънсъдебното разрешаване на спорове, тъй 
като предоставя „технически/на терен“ знания и позволява развитието на 
посредничество чрез сближаване, което е ценно за страните.
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Изменение 138
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 –  буква ж) – параграф 1 –   алинея 1(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурите пред структури за 
решаване на спорове, където 
физическите лица, отговарящи за 
решаването на споровете, са наети 
изключително от търговеца, не се 
считат за процедури за АРС, освен 
ако тези структури не отговарят на 
общите изисквания от глава II в 
съответствие с член 12 и на следните 
допълнителни условия:
- физическите лица, отговарящи за 

решаването на спора, са независими в 
йерархично отношение от търговеца 
и не са задължени да изпълняват 
неговите указания;
- възнаграждението на физическите 

лица, отговарящи за решаването на 
споровете, не зависи от изхода на 
процедурата по решаване на спорове;
- физическите лица, отговарящи за 

решаването на споровете, не трябва 
да са работили за съответния 
търговец през последните три години, 
преди да заемат тази длъжност.
- структурата за решаване на спорове 
подлежи на годишна оценка от 
компетентния орган на държавата 
членка, където е създадено, по 
отношение на съответствието с 
принципите, заложени в настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

Посредничеството, предоставяно от търговците или „вътрешното“ посредничество 
не следва да се изключва, тъй като представлява важна част от механизмите за 
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алтернативно разрешаване на спорове. Препоръка 98/257/EО не изключва такъв вид 
посредничество, ако са налице определени условия. „Вътрешното“ посредничество 
може да добави истинска стойност към извънсъдебното разрешаване на спорове, тъй 
като предоставя „технически/на терен“ знания и позволява развитието на 
посредничество чрез сближаване, което е ценно за страните.

Изменение 139
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „структура за алтернативно решаване 
на спорове“ (наричана по-долу 
„структура за АРС“) означава 
структура, попадаща в приложното 
поле на член 4, буква д) от Директива 
[Служба за публикации — да се добави 
номерът на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], за 
която Комисията е уведомена 
съгласно член 17, параграф 2 от тази 
директива.

з) „структура за алтернативно решаване 
на спорове“ (наричана по-долу 
„структура за АРС“) означава 
структура, вписана в съответствие с 
член 17, параграф 2 от Директива 
[Службата за публикации да впише 
номера на Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)];

Or. en

Обосновка

По-подходящо е да се дефинира структура за АРС в съответствие с тези, вписани в 
съответствие с член 17, параграф 2 от Директивата за АРС, вместо с член 4, буква е 
от Директивата за АРС, защото доставчиците на АРС следва да бъдат разглеждани 
като структури за АРС само ако компетентен орган е приел, че отговарят на 
изискваните стандарти за качество.

Изменение 140
Ashley Fox
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „жалбоподател“ означава 
потребител или търговец, който е 
внесъл жалба посредством 
европейската платформа за онлайн 
решаване на спорове;

заличава се

Or. en

Обосновка

При положение, че са създадени значителен брой доставчици на способи за 
алтернативно разрешаване на спорове, за да се справят с неравновесието на силите 
между потребителите и търговците, би било неуместно в Директивата за АРС да се 
изисква подобни структури да приемат спорове, инициирани от бизнеса срещу 
потребителите. Ако Директивата за АРС не изисква наличието на подобни АРС, няма 
смисъл подобни спорове да се включват в приложното поле на Регламента за ОРС.
Жалбоподател следва винаги да бъде потребителят, а ответник - търговецът.

Изменение 141
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 4 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 и) „жалбоподател“ означава потребител 
или търговец, който е внесъл жалба 
посредством европейската платформа за 
онлайн решаване на спорове;

и) „жалбоподател“  означава 
потребител, който е внесъл жалба 
посредством европейската платформа за 
онлайн решаване на спорове;

Or. fr

Изменение 142
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка й)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „ответник“ означава потребител 
или търговец, срещу когото е 
подадена жалба посредством 
европейската платформа за онлайн 
решаване на спорове;

заличава се

Or. en

Изменение 143
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 4 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „ответник“ означава потребител 
или търговец, срещу когото е подадена 
жалба посредством европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове;

й) „ответник“  означава търговец, срещу 
когото е подадена жалба посредством 
европейската платформа за онлайн 
решаване на спорове;

Or. fr

Изменение 144
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава европейска 
платформа за онлайн решаване на 
спорове (наричана по-долу „платформа 
за ОРС“).

1. Комисията създава европейска 
платформа за онлайн решаване на 
спорове (наричана по-долу „платформа 
за ОРС“) на определен за целта 
интернет сайт.

Or. fr
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Изменение 145
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава европейска 
платформа за онлайн решаване на
спорове (наричана по-долу „платформа 
за ОРС“).

1. Комисията създава европейска 
платформа за онлайн решаване на 
спорове (наричана по-долу „платформа 
за ОРС“) и поставя забележими 
връзки към платформата на портала 
„Вашата Европа“ и други уебсайтове 
на Комисията, които предоставят 
информация за потребителите, като 
уебсайта на Мрежата на 
европейските потребителски 
центрове (ECC-Net).

Or. en

Изменение 146
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата за ОРС е интерактивна 
интернет страница, до която има 
електронен безплатен достъп на всички 
официални езици на Съюза. 
Платформата за ОРС е единен портал за 
достъп за потребители и търговци, 
които искат да решат по извънсъдебен 
път спорове, попадащи в приложното 
поле на настоящия регламент.

2. Платформата за ОРС е интерактивен 
уебсайт, до който има електронен 
безплатен достъп на всички официални 
езици на Съюза. Платформата за ОРС е 
единен портал за достъп за потребители, 
които търсят информация относно 
извънсъдебно уреждане на договорни 
спорове, възникнали при онлайн 
продажба на стоки или предоставяне 
на услуги, между потребители и 
търговци, и/или които искат да решат 
по извънсъдебен път спорове, попадащи 
в приложното поле на настоящия 
регламент.

Or. fr
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Изменение 147
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата за ОРС е интерактивна
интернет страница, до която има 
електронен безплатен достъп на всички 
официални езици на Съюза. 
Платформата за ОРС е единен портал за 
достъп за потребители и търговци, 
които искат да решат по извънсъдебен 
път спорове, попадащи в приложното 
поле на настоящия регламент.

2. Платформата за ОРС е интерактивен
уебсайт, до който има електронен 
безплатен достъп на всички официални 
езици на Съюза. Платформата за ОРС е 
единен портал за достъп за потребители 
и търговци, които искат да отнесат 
спорове до структурите за АРС, за 
които Европейската комисия е 
уведомена, както е предвидено в 
[Служба за публикации моля да 
впишете номера на Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)]

Or. en

Изменение 148
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Платформата за ОРС предоставя 
информация относно извънсъдебното 
уреждане на договорни спорове, 
възникнали при онлайн продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
между потребители и търговци.

Or. fr
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Изменение 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) уведомява търговеца за 
подадената срещу него жалба;

Or. en

Изменение 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлага, въз основа на 
информацията, съдържаща се в 
електронния формуляр за жалби, една 
или повече компетентни структури на 
страните и ги информира относно
таксите, които трябва платят, ако 
има такива, езика или езиците, на 
които ще се проведе процедурата, 
приблизителната продължителност на 
процедурите или информира 
жалбоподателя, че въз основа на 
подадената информация не може да 
бъде установена компетентна 
структура за АРС;

(б) определя въз основа на 
информацията, съдържаща се в 
електронния формуляр за жалби, една 
или повече структури за АРС, които са 
компетентни да разгледат спора, и 
информира страните за разходите по 
техните процедури, където е 
приложимо, за процедурните правила, 
ако има такива, по отношение на 
праговете и крайните срокове, езика 
или езиците, на които ще се проведе 
процедурата, за средната 
продължителност на процедурата и за 
обвързващия или необвързващия 
характер на резултатите от нея;

Or. en

Изменение 151
Konstantinos Poupakis
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) уведомява търговеца за 
подадената срещу него жалба;

Or. el

Изменение 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) ако не може да бъде определена 
компетентна структура за АРС, 
информира жалбоподателя, че въз 
основа на представената информация 
не може да бъде определена 
компетентна структура за АРС;

Or. en

Изменение 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бб) приканва ответната страна, ако 
той/тя е търговец, да заяви дали е 
задължен или е поел ангажимент да 
използва определена структура за 
АРС за решаване на спорове, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент;
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Or. en

Изменение 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бв) приканва страните да се 
споразумеят за компетентната 
структура за АРС, която решават да 
използват за уреждане на спора 
между тях, или ако бъде определена 
повече от една структура за АРС —
да се споразумеят за една от 
определените за компетентни 
структури за АРС;

Or. en

Изменение 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) препраща жалбите до структурата за 
АРС, която двете страни са се съгласили 
да използват;

в) [...] отнася жалбите до структурата 
за АРС, която страните са се съгласили 
да използват;

Or. en

Изменение 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставя възможност на страните 
и на структурата за АРС да провеждат 
процедурата за решаване на спора 
онлайн;

г) предлага безплатно електронно 
средство за управление на случаите, 
позволяващо на страните и структурата 
за АРС да провеждат процедурата за 
решаване на спора онлайн чрез 
платформата;

Or. en

Изменение 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставя на страните и на 
структурата за АРС функция за 
електронен превод;

Or. en

Изменение 158
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигурява система за обратна връзка, 
която дава възможност на страните да 
изразят мнението си относно 
функционирането на платформата за 
ОРС и на структурата за АРС, която е 
разгледала техния спор;

е) осигурява система за обратна връзка, 
която дава възможност на страните да 
изразят мнението си относно 
функционирането на платформата за 
ОРС и на структурата за АРС, която е 
разгледала техния спор и съответно 
осигурява достъп до тази обратна 
връзка, за да подпомогне други страни 
при избора на структура за АРС за 
техния спор.
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Or. en

Изменение 159
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) предлага електронно средство за 
управление на случаите без такси, 
позволяващо на страните и 
структурата за АРС да проведат 
онлайн процедурата за решаване на 
спора чрез платформата;

Or. el

Изменение 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) публикува информация относно 
структурите за АРС, нотифицирани на
Комисията съгласно член 17, параграф 2 
от Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
които разглеждат спорове, попадащи в 
приложното поле на настоящия 

ж) публикува информация относно 
структурите за АРС, нотифицирани на
Комисията съгласно член 17, параграф 2 
от Директива …/…/ЕС [Службата за 
публикации да впише номера на 
Директивата на Европейския парламент 
и на Съвета за алтернативно решаване 
на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)] и 
които разглеждат спорове, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент.
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регламент; Информацията следва да бъде 
предоставена ясно и недвусмислено, 
да бъде лесно достъпна чрез 
електронни средства и да бъде 
редовно актуализирана.

Or. en

Изменение 161
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) публикува информация относно 
структурите за АРС, нотифицирани на 
Комисията съгласно член 17, параграф 2 
от Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
които разглеждат спорове, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент;

ж) публикува информация относно 
структурите за АРС, нотифицирани на 
Комисията съгласно член 17, параграф 2 
от Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
които разглеждат спорове, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент; информацията трябва да 
бъде налична онлайн в ясна и 
разбираема форма, лесно достъпна и 
непрекъснато актуализирана.

Or. el

Изменение 162
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането и 
поддръжката на платформата за ОРС и 
за сигурността на съдържащите се в нея 
данни.

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането, 
осигуряването на превод, 
достъпността, поддръжката, 
финансирането на платформата за ОРС 
и за сигурността на съдържащите се в 
нея данни. Разработването, 
функционирането, достъпността и 
поддръжката на платформата са в 
съответствие с принципа за защита 
на личния живот още при 
проектирането („privacy by design“) и 
доколкото е възможно, принципа за 
универсален дизайн (използваем от 
всички, включително уязвимите лица, 
без да е необходимо специално 
приспособяване). 

Or. fr

Изменение 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането и 
поддръжката на платформата за ОРС и 
за сигурността на съдържащите се в нея 
данни.

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането, 
включително всички преводачески 
функционалности, необходими за 
целта на настоящия регламент, 
поддръжката и финансирането на 
платформата за ОРС, както и за 
сигурността на съдържащите се в нея 
данни.

Or. en



AM\903360BG.doc 55/104 PE489.696v01-00

BG

Изменение 164
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането и 
поддръжката на платформата за ОРС и 
за сигурността на съдържащите се в нея 
данни.

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането, 
включително осигуряването на 
превод, поддръжката и финансирането
на платформата за ОРС и за сигурността 
на съдържащите се в нея данни.

Or. el

Изменение 165
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията гарантира, че 
информацията относно 
съществуването и 
характеристиките на процедурите за 
АРС, съдържащи се в платформата 
за ОРС, е вярна и актуална. 

Or. fr

Изменение 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежа от посредници за онлайн 
решаване на спорове

Мрежа от звена за контакти за онлайн 
решаване на спорове
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Or. en

Изменение 167
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя едно 
звено за контакт за ОРС и съобщава на 
Комисията неговото наименование и 
данни за контакт. Държавите членки 
може да поверят отговорността за 
звената за контакт за ОРС на своите 
центрове от Мрежата на европейските 
потребителски центрове, на сдружения 
на потребители или на друга 
организация. Всяко звено за контакт 
за ОРС разполага с поне двама 
посредници за онлайн решаване на 
спорове (наричани по-долу 
„посредници за ОРС“).

1. Всяка държава членка определя едно 
звено за контакт за ОРС и съобщава на 
Комисията неговото наименование и 
данни за контакт. Държавите членки 
може да поверят отговорността за 
звената за контакт за ОРС на своите 
центрове от Мрежата на европейските 
потребителски центрове, на сдружения 
на потребители или на друга 
организация.

Or. en

Обосновка

Това създава ненужно дублиране при определянето на звената за контакт за ОРС и 
посредниците за ОРС. Би било по-добре да се изложат функциите на звената за 
контакт за ОРС и да се оставят държавите членки да решат как най-добре могат да 
изпълняват тези функции.

Изменение 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя едно 
звено за контакт за ОРС и съобщава на 
Комисията неговото наименование и 

1. Всяка държава членка определя 
съответния си център от Мрежата 
на европейските потребителски 
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данни за контакт. Държавите членки 
може да поверят отговорността за 
звената за контакт за ОРС на своите 
центрове от Мрежата на 
европейските потребителски 
центрове, на сдружения на 
потребители или на друга 
организация. Всяко звено за контакт за 
ОРС разполага с поне двама 
посредници за онлайн решаване на 
спорове (наричани по-долу 
„посредници за ОРС“).

центрове като звено за контакт за ОРС 
и съобщава на Комисията неговото 
наименование и данни за контакт. Всяко 
звено за контакт за ОРС разполага с 
поне двама онлайн консултанти по 
проблемите на потребителите.

Or. en

Изменение 169
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредниците за ОРС оказват 
подкрепа за решаването на спорове във 
връзка с жалби, подадени чрез 
платформата, като изпълняват следните 
функции:

2. Звената за контакт за ОРС оказват 
подкрепа за решаването на спорове във 
връзка с жалби, подадени чрез 
платформата, като изпълняват следните 
функции:

Or. en

Изменение 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредниците за ОРС оказват 
подкрепа за решаването на спорове във 
връзка с жалби, подадени чрез 
платформата, като изпълняват следните 
функции:

2. Звената за контакт за ОРС оказват 
подкрепа за решаването на спорове във 
връзка с жалби, подадени чрез 
платформата, като изпълняват следните 
функции:
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Or. en

Изменение 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при необходимост спомагат за
комуникацията между страните и 
компетентната структура за АРС;

a) при поискване помагат на 
страните и улесняват комуникацията 
между тях и компетентната структура 
за АРС. По-специално това може да 
включва:

Or. en

Изменение 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) – подточка -i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) помощ при подаването на жалбата 
и, в зависимост от случая, на 
съответната документация,

Or. en

Изменение 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предоставяне на обща информация 
на страните и на структурите за 
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АРС относно правата на 
потребителите при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги, 
които се прилагат в държавата 
членка на звеното за контакт за ОРС, 
в чиито рамки действат 
съответните консултанти по 
проблемите на потребителите ;

Or. en

Изменение 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предоставяне на информация 
относно функционирането на 
платформата за ОРС,

Or. en

Изменение 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) предоставяне на страните на 
обяснения относно процедурните 
правила, прилагани от установените 
структури за АРС;

Or. en

Изменение 176
Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) помагат на потребителите, 
които поискат, да попълнят 
правилно електронния формуляр за 
жалби;

Or. fr

Изменение 177
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) предоставят информация на 
жалбоподателя относно 
функционирането на платформата, 
като подават електронния формуляр 
за жалби, при необходимост със 
съответната документация.
.

Or. el

Изменение 178
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) предоставят на страните, които 
поискат, обща информация относно 
основните разпоредби, приложими в 
областта на правата на 
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потребителите.

Or. fr

Изменение 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информират потребителите за 
други средства за правна защита, ако 
даден спор не може да бъде решен чрез 
платформата, например ако
търговецът не е съгласен да използва 
АРС;

б) информират жалбоподателя за 
други средства за правна защита, ако 
даден спор не може да бъде решен чрез 
платформата за ОРС, например ако
страните не са съгласни да използват 
АРС, когато не може да бъде 
идентифицирана компетентна 
структура за АРС или структурата 
за АРС не е в състояние да разглежда 
жалбата на основата на 
приложимите за нея процедурни 
правила;

Or. en

Изменение 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въз основа на практическия опит, 
натрупан при изпълнението на техните 
функции, предоставят на Комисията и 
на държавите членки годишен доклад за 
дейността;

в) въз основа на практическия опит, 
натрупан при изпълнението на техните 
функции, предоставят на Комисията, на 
Европейския парламент и на 
държавите членки годишен доклад за 
дейността;

Or. en
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Изменение 181
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията създава мрежа от 
посредници за онлайн решаване на 
спорове (наричана по-долу „мрежа на 
посредниците за ОРС“), която дава 
възможност за сътрудничество 
между посредниците за ОРС и 
допринася за изпълняването на 
функциите, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията създава мрежа от
посредници за онлайн решаване на 
спорове (наричана по-долу „мрежа на
посредниците за ОРС“), която дава 
възможност за сътрудничество между
посредниците за ОРС и допринася за 
изпълняването на функциите, посочени 
в параграф 2.

3. Комисията създава мрежа от звена за 
контакт за ОРС (наричана по-долу
„мрежа на звената за контакт за 
ОРС“), която дава възможност за 
сътрудничество между звената за 
контакт за ОРС и допринася за 
изпълняването на функциите, посочени 
в параграф 2.

Or. en

Изменение 183
Konstantinos Poupakis
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, предоставят 
подходящо обучение за посредници за 
онлайн решаване на спорове с цел 
придобиване на необходимия опит за 
изпълнение на задълженията им в 
съответствие с параграф 2.

Or. el

Изменение 184
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно Комисията 
свиква среща на членовете на мрежата 
на посредниците за ОРС, за да даде 
възможност за обмен на най-добри 
практики, както и за разискване на 
повтарящи се проблеми, възникнали при 
функционирането на платформата за 
ОРС.

4. Поне веднъж годишно Комисията 
свиква среща на членовете на мрежата 
на звената за контакт за ОРС, за да 
даде възможност за обмен на най-добри 
практики, както и за разискване на 
повтарящи се проблеми, възникнали при 
функционирането на платформата за 
ОРС.

Or. en

Изменение 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно Комисията 4. Поне два пъти годишно Комисията 
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свиква среща на членовете на мрежата 
на посредниците за ОРС, за да даде 
възможност за обмен на най-добри 
практики, както и за разискване на 
повтарящи се проблеми, възникнали при 
функционирането на платформата за 
ОРС.

свиква среща на членовете на мрежата 
на звената за контакт за ОРС, за да 
даде възможност за обмен на най-добри 
практики, както и за разискване на 
повтарящи се проблеми, възникнали при 
функционирането на платформата за 
ОРС.

Or. en

Изменение 186
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правилата относно 
условията за сътрудничество между 
посредниците за ОРС чрез актове за 
изпълнение. Посочените актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в
член 15, параграф 3.

5. Комисията приема правилата относно 
условията за сътрудничество между 
звената за контакт за ОРС чрез 
актове за изпълнение. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правилата
относно условията за сътрудничество 
между посредниците за ОРС чрез 
актове за изпълнение. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 

5. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 16 относно
правилата за условията за 
сътрудничество между звената за 
контакт за ОРС.
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параграф 3.

Or. en

Изменение 188
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се подаде жалба в рамките на 
платформата за ОРС, жалбоподателят
попълва електронния формуляр, който е 
на разположение на интернет 
страницата на платформата. 
Жалбоподателят може да приложи 
към жалбата всякакви документи в 
електронна форма в подкрепа на 
жалбата си.

1. За да се подаде жалба в рамките на 
платформата за ОРС, потребителят
попълва електронния формуляр за 
жалби, който е на разположение на 
уебсайта на платформата. 
Потребителят може да приложи към 
формуляра за жалби всякакви 
документи в електронен формат в 
подкрепа на жалбата си.

Or. en

Обосновка

Платформата за ОРС следва да приема за разглеждане единствено спорове от 
потребители срещу търговци, тъй като механизмът за АРС няма да бъде разработен 
в достатъчна степен, така че да може да обработва спорове от търговци срещу 
потребители.

Изменение 189
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Платформата за АРС предоставя 
онлайн наръчник, предназначен да 
помага на жалбоподателя да попълни 
електронния формуляр за жалби.
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Or. fr

Изменение 190
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която трябва да бъде 
предадена от жалбоподателя, е 
достатъчна, за да се определи 
компетентната структура за АРС. 
Въпросната информация е описана в 
приложението.

2. Информацията, която трябва да бъде 
представена от потребителя, е 
достатъчна, за да се определи 
компетентната структура за АРС. 
Въпросната информация е описана в 
приложението.

Or. en

Изменение 191
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата, се обработва ако 
формулярът за жалби е попълнен
изцяло.

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата за ОРС, се обработва ако 
всички необходими рубрики от 
формуляра за жалби са попълнени
изцяло. В противен случай 
платформата за ОРС съобщава на 
жалбоподателя решението 
формулярът да не се обработва и 
причините за това. Платформата 
предлага също на жалбоподателя, ако 
той поиска, помощ от компетентен
посредник за попълване на 
електронния формуляр за жалби. При 
съгласие посредникът се свързва с 
жалбоподателя за тази цел. 

Or. fr
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Изменение 192
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата, се обработва ако 
формулярът за жалби е попълнен 
изцяло.

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата, се обработва ако 
формулярът за жалби е попълнен 
изцяло. За обработката на жалбата 
не е задължително физическото 
присъствие на страните.

Or. en

Изменение 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата, се обработва ако
формулярът за жалби е попълнен 
изцяло.

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата за ОРС, се обработва, ако
са попълнени изцяло всички 
задължителни полета. При подаване 
на непълно попълнен формуляр 
жалбоподателят бива осведомен 
относно възможността за 
установяване на връзка със звеното за 
контакт за ОРС.

Or. en

Изменение 194
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на изцяло попълнен 
формуляр платформата за ОРС
съобщава на жалбоподателя, на езика, 
използван в жалбата, и изпраща по 
електронната поща на ответника, на 
езика, на който е сключен договорът,
следното:

2. При получаване на изцяло попълнен 
формуляр платформата за ОРС предава 
на търговеца, на езика, използван в
договора или уебсайта, следното:

Or. en

Обосновка

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Изменение 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на изцяло попълнен 
формуляр платформата за ОРС
съобщава на жалбоподателя, на езика, 
използван в жалбата, и изпраща по 
електронната поща на ответника, на 
езика, на който е сключен договорът, 
следното:

2. При получаване на изцяло попълнен 
формуляр за жалби платформата за 
ОРС, по лесен за разбиране начин и без 
забавяне, предава на ответника, на 
езика, на който е сключен договорът 
или езика на уебсайта, следното:

Or. en

Изменение 196
Konstantinos Poupakis
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- a) естеството и причините за 
жалбата;

Or. el

Изменение 197
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, че страните 
трябва да се споразумеят за една 
компетентна структура за АРС, за да 
може жалбата да й бъде предадена;

a) естеството и основанията за
жалбата;

Or. en

Изменение 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, че страните трябва да 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС, за да може жалбата 
да й бъде предадена;

a) информацията, че страните трябва да 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС, за да може жалбата 
да й бъде предадена, както и че чрез
избирането на тази структура за 
АРС те изразяват съгласието си да 
започнат процедура за решаване на 
спора;
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Or. en

Изменение 199
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) информацията, че страните 
трябва да се споразумеят за една 
компетентна структура за АРС, за да 
може жалбата да й бъде предадена;

Or. en

Изменение 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) в случай че търговецът е 
ответната страна, покана към 
ответника да заяви в рамките на 
седем дни от получаване на 
съобщението дали е задължен от 
националното право или се е 
ангажирал да използва определена 
структура за АРС и, ако е 
приложимо, дали е готов да използва 
друга структура за АРС, съдържаща 
се в списъка, посочен в буква в);

Or. en

Изменение 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) в случай че ответникът е 
потребител, покана до ответника да 
избере в рамките на седем дни от 
получаване на съобщението една или 
повече структури за АРС от 
предоставения списък, като се прави 
уточнението, че потребителят не е 
задължен да прави този избор;

Or. en

Изменение 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) в случай че ответникът е 
потребител, а търговецът в 
качеството си на жалбоподател е 
заявил във формуляра за жалби, че е 
задължен от националното 
законодателство или че е ангажиран 
с конкретна структура за АРС, 
покана към ответника да изрази 
съгласието си, в рамките на седем дни 
от получаване на съобщението, да 
използва конкретна структура за 
АРС, като се прави уточнението, че 
потребителят не е задължен да взема 
това решение;

Or. en

Изменение 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) информацията, че ако 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът е задължен, 
се е ангажирал или е готов да 
използва, платформата автоматично 
предава жалбата на тази структура 
за АРС;

Or. en

Изменение 204
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информацията, че ако страните не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС или ако не бъде 
установена компетентна структура 
за АРС, обработването на жалбата 
ще бъде прекратено;

заличава се

Or. en

Изменение 205
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информацията, че ако страните не 
се споразумеят за една компетентна
структура за АРС или ако не бъде 
установена компетентна структура за 

б) покана към търговеца да заяви в 
рамките на седем дни от получаване 
на съобщението дали е задължен от 
националното право или се е 
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АРС, обработването на жалбата ще 
бъде прекратено;

ангажирал да използва определена
структура за АРС и, ако е приложимо, 
дали е готов да използва друга
структура за АРС, съдържаща се в 
списъка, посочен в буква в);

Or. en

Изменение 206
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) информацията, че ако 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът е задължен, 
се е ангажирал или е готов да 
използва, платформата автоматично 
предава жалбата на тази структура 
за АРС;

Or. en

Изменение 207
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) информацията, че ако страните 
не се споразумеят за една 
компетентна структура за АРС или 
ако не бъде установена компетентна 
структура за АРС, обработването на 
жалбата ще бъде прекратено;

Or. en
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Изменение 208
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) списък на всички компетентни 
структури, ако бъдат установени такива;

в) списък на всички компетентни 
структури, ако бъдат установени такива. 
Списъкът включва следните 
характеристики на всяка една от 
структурите:

Or. en

Изменение 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) списък на всички компетентни 
структури, ако бъдат установени такива;

в) списък на всички компетентни 
структури, ако бъдат установени такива. 
В списъка се съдържа описание на 
следните характеристики на всяка 
една от структурите:

Or. en

Изменение 210
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) името и адреса на уебсайта на 
структурата за АРС;

Or. en
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Изменение 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) името и адреса на уебсайта на 
структурата за АРС;

Or. en

Изменение 212
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;

Or. en

Изменение 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) разходите за процедурата, ако това 
е приложимо;

Or. en
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Изменение 214
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) средната продължителност на 
процедурата за АРС;

Or. en

Изменение 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;

Or. en

Изменение 216
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) задължителния или 
незадължителния характер на 
резултата от процедурата;

Or. en

Изменение 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



AM\903360BG.doc 77/104 PE489.696v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) средната продължителност на 
процедурата за АРС;

Or. en

Изменение 218
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка v) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) основанията, поради които 
структурата за АРС може да 
откаже да се заеме с даден спор;

Or. en

Изменение 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка v) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) задължителния или 
незадължителния характер на 
резултата от процедурата;

Or. en

Изменение 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка vi) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) основанията, поради които 
структурата за АРС може да 
откаже да се заеме с даден спор, 
съгласно член 5, параграф 4 от 
Директива …/…/ЕС [Службата за 
публикации да впише номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)];

Or. en

Изменение 221
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) покана до потребителя да избере 
една или повече структури за АРС от 
предоставения списък, в която се 
посочва, че не съществува задължение 
за потребителя да направи подобен 
избор;

заличава се

Or. en

Изменение 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) покана до потребителя да избере 
една или повече структури за АРС от 
предоставения списък, в която се 
посочва, че не съществува задължение 
за потребителя да направи подобен 
избор;

заличава се

Or. en

Изменение 223
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) покана до търговеца да избере една 
или повече структури за АРС от 
предоставения списък, ако никоя от 
тези структури не е сред 
структурите, които търговецът се е 
ангажирал да използва съгласно член 
10, параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)];

заличава се

Or. en

Изменение 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) покана до търговеца да избере една 
или повече структури за АРС от 
предоставения списък, ако никоя от 
тези структури не е сред 
структурите, които търговецът се е 
ангажирал да използва съгласно член 
10, параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)];

заличава се

Or. en

Изменение 225
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) информацията, че ако 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът се е 
ангажирал да използва съгласно член 
10, параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
платформата автоматично предава 
жалбата на въпросната структура за 
АРС;

заличава се
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Or. en

Изменение 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) информацията, че ако 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът се е 
ангажирал да използва съгласно член 
10, параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
платформата автоматично предава 
жалбата на въпросната структура за 
АРС;

заличава се

Or. en

Изменение 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съобщението, посочено в параграф 
2, включва описание на следните 
характеристики на всяка структура:

заличава се

a) нейните такси, ако има такива;
б) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;
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в) приблизителната 
продължителност на процедурата;
г) необходимостта от физическо 
присъствие на страните или на 
техни представители, ако е 
приложимо;
д) обвързващия или необвързващ 
характер на резултата от 
процедурата.

Or. en

Изменение 228
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съобщението, посочено в параграф 
2, включва описание на следните 
характеристики на всяка структура:

3. При получаване от търговеца на 
информацията, посочена в 
параграф 2, буква б), платформата 
съобщава на потребителя, на езика, 
използван в жалбата, следното:

Or. en

Изменение 229
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нейните такси, ако има такива; a) информацията, че страните 
трябва да се споразумеят за една 
компетентна структура за АРС, за да 
може жалбата да й бъде предадена;

Or. en
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Изменение 230
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;

б) информацията, че ако 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът е задължен, 
се е ангажирал или е готов да 
използва, платформата автоматично 
предава жалбата на тази структура 
за АРС;

Or. en

Изменение 231
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приблизителната 
продължителност на процедурата;

в) информацията, че ако страните не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС или ако не бъде 
установена компетентна структура 
за АРС, обработването на жалбата 
ще бъде прекратено;

Or. en

Изменение 232
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходимостта от физическо 
присъствие на страните или на 
техни представители, ако е 
приложимо;

заличава се

Or. fr

Изменение 233
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходимостта от физическо 
присъствие на страните или на 
техни представители, ако е 
приложимо;

заличава се

Or. en

Изменение 234
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходимостта от физическо 
присъствие на страните или на техни 
представители, ако е приложимо;

г) информацията, че ако страните не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС или ако не бъде 
установена компетентна структура 
за АРС, обработването на жалбата 
ще бъде прекратено;

Or. en
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Изменение 235
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) покана към потребителя да 
избере, в рамките на седем дни от 
получаването на съобщението, 
структурата за АРС или, ако е 
приложимо, една от структурите за 
АРС, заявени от търговеца в 
съответствие с параграф 2, буква б), 
като се уточни, че потребителят не 
е задължен да направи такъв избор;

Or. en

Изменение 236
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) информацията, че ако 
потребителят направи избор, 
жалбата ще бъде автоматично 
предадена на структурата за АРС, 
избрана от страните.

Or. en

Изменение 237
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обвързващия или необвързващ 
характер на резултата от 
процедурата.

д) структурата за АРС или, ако е 
приложимо, структурите за АРС, 
които търговецът е заявил в 
съответствие с параграф 2, буква б), 
включително описанието на 
следните характеристики на тази 
структура или, ако е приложимо, на 
всяка от тези структури:

Or. en

Изменение 238
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д)  – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) името и адреса на уебсайта на 
структурата за АРС;

Or. en

Изменение 239
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д)  – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;

Or. en

Изменение 240
Ashley Fox
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д)  – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) средната продължителност на 
процедурата за АРС;

Or. en

Изменение 241
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) обвързващият или необвързващият 
характер на резултата от 
процедурата;

Or. en

Изменение 242
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д)  – подточка v) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) основанията, поради които 
структурата за АРС може да 
откаже да се заеме с даден спор;

Or. en

Изменение 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При получаване от ответника на 
информацията, посочена в 
параграф 2, незабавно платформата, 
по лесноразбираем начин, съобщава на 
жалбоподателя, на езика, използван в 
жалбата, следното:
a) информацията, че страните 
трябва да се споразумеят за една 
компетентна структура за АРС, за да 
може жалбата да й бъде предадена;
б) информацията, че ако 
потребителят като ответник е 
избрал структура за АРС, която 
търговецът е задължен, се е 
ангажирал или е готов да използва, 
платформата автоматично е 
предала жалбата на тази структура 
за АРС;
в) информацията, че ако страните не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС или ако не бъде 
установена компетентна структура 
за АРС, обработването на жалбата 
ще бъде прекратено;
г) структурата за АРС или, ако е 
приложимо, структурите за АРС, 
които ответникът е избрал в 
съответствие с параграф 2, 
включително описанието на 
следните характеристики на тази 
структура или, ако е приложимо, на 
всяка от тези структури:
i) името и адреса на уебсайта на 
структурата за АРС;
ii) разходите за процедурата, ако това 
е приложимо;
iii) езика или езиците, на които ще се 
проведе процедурата;
iv) средната продължителност на 
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процедурата за АРС;
v) обвързващият или необвързващият 
характер на резултата от 
процедурата;
vi) мотивите, въз основа на които 
структурата за АРС може да 
откаже да се заеме с даден спор в 
съответствие с член 5, параграфи 4 
и 5 от Директива.
д) покана към жалбоподателя да 
приеме, в рамките на седем дни от 
получаването на съобщението, 
структурата за АРС, избрана от 
ответника или, ако е приложимо, да 
избере една от структурите за АРС, 
избрани от ответника в 
съответствие с параграф 2, като се 
уточни, че потребителят не е 
задължен да направи такъв избор;
е) информацията, че в случай, че 
жалбоподателят избере 
компетентна структура за АРС, 
определена в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член, 
платформата автоматично предава 
жалбата на тази структура за АРС;
ж) наименованието и данните за 
контакт на звеното за контакт за 
ОРС по местопребиваването за 
потребителя и по мястото на 
установяване — за търговеца, както 
и кратко описание на функциите, 
посочени в [член 6, параграф 2, букви 
а), б) и г)];

Or. en

Изменение 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случай, че жалбоподателят 
избере компетентна структура за 
АРС, определена в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член, 
платформата автоматично предава 
жалбата на тази структура за АРС;

Or. en

Изменение 245
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че страните не отговорят 
на поканата на платформата или не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС, обработването на 
жалбата се прекратява. 
Потребителят бива информиран за 
възможността да се свърже с 
посредник за ОРС във връзка с 
информация за други средства за 
правна защита.

4. При получаване от потребителя на 
информацията, посочена в 
параграф 3, буква д), платформата 
автоматично предава жалбата на 
структурата за АРС, избрана от 
страните.

Or. en

Изменение 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че страните не отговорят на 
поканата на платформата или не се 
споразумеят за една компетентна 

4. В случай че страните не отговорят на 
поканата на платформата или не се 
споразумеят за една компетентна 
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структура за АРС, обработването на 
жалбата се прекратява. Потребителят 
бива информиран за възможността 
да се свърже с посредник за ОРС във 
връзка с информация за други 
средства за правна защита.

структура за АРС в рамките на 20 дни, 
обработването на жалбата се 
прекратява.

Or. en

Изменение 247
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай че изборът на 
потребителя съвпада със структура 
за АРС, която търговецът се е 
ангажирал да използва съгласно член 
10, параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
или ако страните изберат една и 
съща структура за АРС в своите 
отговори, платформата 
автоматично предава жалбата на 
въпросната структура за АРС.

5. В случай че страните не отговорят 
на поканата на платформата или не 
се споразумеят за една компетентна
структура за АРС в рамките на 30 дни, 
обработването на жалбата се 
прекратява. На потребителя се 
съобщава за възможността да се 
свърже със звеното за контакт за 
ОРС за получаване на обща 
информация за други средства за 
правна защита.

Or. en

Изменение 248
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай че изборът на потребителя 
съвпада със структура за АРС, която 
търговецът се е ангажирал да използва 
съгласно член 10, параграф 1 от 
Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера на 
Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)], или ако страните 
изберат една и съща структура за АРС в 
своите отговори, платформата 
автоматично предава жалбата на 
въпросната структура за АРС.

5. В случай че а) изборът на 
потребителя съвпада със структура за 
АРС, която търговецът се е ангажирал 
да използва съгласно член 10, параграф 
1 от Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера на 
Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)], или б) страните 
изберат една и съща структура за АРС в 
своите отговори, платформата 
автоматично предава жалбата на 
въпросната структура за АРС в 
рамките на седем календарни дни след 
получаването на отговор от страна 
на жалбоподателя относно избора на 
структура за АРС:

Or. fr

Изменение 249
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай че страните се 
споразумеят за повече от една 
структура за АРС, от потребителя се 
изисква да избере една от 
структурите, за които е постигнато 
споразумение. Платформата 
автоматично предава жалбата на 
въпросната структура за АРС.

заличава се

Or. en
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Изменение 250
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структурите за АРС, на които е 
предадена жалба съгласно член 8:

Структурите за АРС, на които е 
предадена жалба съгласно член 8, без 
неоснователно забавяне изпращат на 
платформата за ОРС датата на 
приключване на процедурата и 
резултата от нея.

Or. en

Обосновка

Платформата за ОРС сама по себе си не решава спорове, тя разчита на 
съществуващите доставчици на АРС. Споровете следователно се решават в 
съответствие с изискванията в Директивата за АРС, процедурите при спорове за 
трансгранични покупки, направени онлайн, не могат да бъдат решени по-бързо от 
другите спорове.

Изменение 251
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) незабавно уведомят за това 
страните по спора и ги информират 
за правилника за дейността и за 
таксите във връзка с решаването на 
въпросния спор;

заличава се

Or. en

Изменение 252
Ashley Fox
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приключват процедурата за 
решаване на спора в рамките на 30 
дни от започване на производството, 
в случай че след уведомяването на 
страните за спора те приемат да 
започнат производство в рамките на 
структурата;. в случай че става дума 
за сложни спорове, структурата за 
АРС може да удължи този срок;

заличава се

Or. en

Изменение 253
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приключват процедурата за решаване 
на спора в рамките на 30 дни от 
започване на производството, в случай 
че след уведомяването на страните за 
спора те приемат да започнат 
производство в рамките на структурата;. 
в случай че става дума за сложни 
спорове, структурата за АРС може да 
удължи този срок;

б) приключват процедурата за решаване 
на спора в рамките на 90 календарни
дни от започване на производството, в 
случай че след уведомяването на 
страните за спора те приемат да 
започнат производство в рамките на 
структурата;. в случай че става дума за 
сложни спорове, структурата за АРС 
може да удължи този срок;

Or. fr

Изменение 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приключват процедурата за 
решаване на спора в рамките на 30 
дни от започване на производството, 
в случай че след уведомяването на 
страните за спора те приемат да 
започнат производство в рамките на 
структурата;. в случай че става дума 
за сложни спорове, структурата за 
АРС може да удължи този срок;

заличава се

Or. en

Обосновка

Крайният срок следва да бъде същият, независимо дали жалбата е внесена в органа за 
АРС или чрез платформа за ОРС. Следователно отделният срок в предложението за 
ОРС следва да бъде заличен, което означава, че крайният срок в член 8, буква г) от 
Директивата за АРС би бил приложим и за жалби, внесени чрез платформата за 
ОРС.

Изменение 255
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приключват процедурата за решаване 
на спора в рамките на 30 дни от 
започване на производството, в 
случай че след уведомяването на 
страните за спора те приемат да 
започнат производство в рамките на 
структурата;. в случай че става дума за 
сложни спорове, структурата за АРС 
може да удължи този срок;

б) обичайно приключват процедурата за 
решаване на спора в рамките на срок от 
90 календарни дни от момента на 
официалното откриване на 
процедурата от структурата за АРС, 
в случай че след уведомяването на 
страните за спора те приемат да 
започнат производство в рамките на 
структурата; в случай че става дума за 
сложни или технически спорове, 
структурата за АРС може да удължи 
този срок, за да гарантира високо 
качество на разрешаването на спора;

Or. en
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Изменение 256
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) незабавно преда за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и 
за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за 
потребители)ват следната 
информация на платформата за ОРС:

заличава се

i) дата на получаване и предмет на 
спора;
ii) дата на уведомяване на страните 
за спора;
iii) дата на приключване и резултат 
от процедурата.

Or. en

Изменение 257
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Достъп до информация, включително 
до лични данни, които са във връзка с 
даден спор и се съхраняват в базата 
данни, посочена в член 10, се 
предоставя, за целите, посочени в член 
9, единствено на структурата за АРС, на 
която е предаден спорът съгласно член 
8. Достъп до същата информация се 
предоставя и на посредниците за ОРС за 
целите, посочени в член 6, параграф 3.

1. Достъп до информация, включително 
до лични данни, които са във връзка с 
даден спор и се съхраняват в базата 
данни, посочена в член 10, се 
предоставя, за целите, посочени в член 
9, единствено на структурата за АРС, на 
която е предаден спорът съгласно член 
8. Достъп до същата информация се 
предоставя и на посредниците за ОРС за 
целите, посочени в член 6, параграфи 2 



AM\903360BG.doc 97/104 PE489.696v01-00

BG

и 3.

Or. fr

Изменение 258
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията предоставя на 
страните по процедура за АРС 
наръчник, съдържащ ясна и 
специфична информация относно 
обработването на личните им данни 
от платформата за ОРС съгласно 
член 11 и член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 и съответното национално 
законодателство, прието съгласно 
член 10 и член 11 от Директива 
95/46/ЕО, както и правата им в тази 
връзка.

Or. fr

Изменение 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Посредниците за ОРС и 
структурите за АРС са обект на
правила за опазване на професионалната 
тайна или други еквивалентни 
задължения за поверителност, посочени 
в националното законодателство.

(1) Посредниците за ОРС са обект на 
правила за опазване на професионалната 
тайна или други еквивалентни 
задължения за поверителност, посочени 
в законодателството на държавата 
членка на тяхното звено за контакт 
за ОРС.

Структурите за АРС подлежат на 
правила за служебна тайна или на 
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други еквивалентни задължения за 
поверителност, установени в 
законодателството на държавата 
членка, в която са установени.

Or. hu

Изменение 260
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС и нейния електронен адрес. Тази 
информация е лесно, пряко, видно и 
непрекъснато достъпна на интернет 
страницата на търговеца и, в случай че 
офертата е направена чрез електронната 
поща или друго текстово съобщение, 
предавано чрез електронни средства, 
тази информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС.
Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн, и които са задължени 
да използват структура за АРС,
съгласно разпоредби на националното 
законодателство, или са се 
ангажирали да използват структура 
за АРС, или структури за АРС,
информират потребителите на своя 
уебсайт относно съществуването на
платформата за ОРС и предоставят 
електронна връзка към нейния сайт.  
Тази информация се посочва по ясен, 
разбираем и лесно достъпен начин на 
уебсайта на търговеца и, в случай че 
офертата е направена чрез електронната 
поща или друго текстово съобщение, 
предавано чрез електронни средства, 
тази информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС.
Такива търговци също така 
информират потребителите относно 
платформата за ОРС в отговор на 
жалба на потребител, в случай че 
потребителят подаде жалба до 
търговеца, до система за обработване на 
жалби на потребители, управлявана от 
търговеца, или до омбудсман на 
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дружество.

Or. en

Изменение 261
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне
на услуги онлайн информират 
потребителите относно платформата 
за ОРС и нейния електронен адрес.
Тази информация е лесно, пряко, видно 
и непрекъснато достъпна на 
интернет страницата на търговеца 
и, в случай че офертата е направена 
чрез електронната поща или друго 
текстово съобщение, предавано чрез 
електронни средства, тази 
информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС.
Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

1. Търговците, установени в рамките на 
Съюза, които участват в договори за 
онлайн продажби или услуги,
информират потребителите относно
своя електронен адрес. Когато 
търговецът е задължен или се е 
ангажирал да използва структури за 
АРС за решаване на трансгранични 
спорове с потребители, той 
информира потребителите за 
съществуването на платформата за 
ОРС.

Тази информация се посочва в ясен и 
разбираем вид. Тя съдържа електронна 
връзка към интернет страницата на 
платформата за ОРС. Такива търговци 
също така информират потребителите 
относно платформата за ОРС в случай 
че потребителят подаде жалба до 
търговеца, до система за обработване на 
жалби на потребители, управлявана от 
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търговеца, или до омбудсман на 
дружество.

Or. en

Изменение 262
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в трансгранична
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС и нейния електронен адрес. Тази 
информация е лесно, пряко, видно и 
непрекъснато достъпна на интернет 
страницата на търговеца и, в случай 
че офертата е направена чрез 
електронната поща или друго 
текстово съобщение, предавано чрез 
електронни средства, тази 
информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС. 
Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
онлайн, информират потребителите 
относно платформата за ОРС и нейния 
електронен адрес. Тази информация се 
посочва в ясен и разбираем вид. Тя
съдържа електронна връзка към 
интернет страницата на платформата за 
ОРС. Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

Or. en

Изменение 263
Wim van de Camp
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Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговци, установени в рамките на 
Съюза, които участват в трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС и нейния електронен адрес. Тази 
информация е лесно, пряко, видно и 
непрекъснато достъпна на интернет 
страницата на търговеца и, в случай че 
офертата е направена чрез електронната 
поща или друго текстово съобщение, 
предавано чрез електронни средства, 
тази информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС. 
Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

1. Когато онлайн търговци, 
установени в рамките на Европейския
съюз, които участват в трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн, са се ангажирали с 
използването на АРС, те информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС. Тази информация е лесно, пряко, 
видно и непрекъснато достъпна на 
уебсайта на търговеца и, в случай че 
офертата е направена чрез електронната 
поща или друго текстово съобщение, 
предавано чрез електронни средства, 
тази информация се съдържа във 
въпросното съобщение. То съдържа 
електронна връзка към интернет 
страницата на платформата за ОРС. 
Търговците също така информират 
потребителите относно платформата за 
ОРС в случай че потребителят подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или до 
омбудсман на дружество.

Or. en

Обосновка

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Изменение 264
Louis Grech
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията установява и 
поддържа гореща телефонна линия 
относно АРС и ОРС, която следва да 
бъде достъпна във всички държави 
членки, и предлага информация и 
всякаква необходима помощ при 
внасяне на жалби;

Or. en

Изменение 265
Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите в параграф 1 не засягат 
разпоредбите на член 10 от Директива 
…/…/ЕС [Служба за публикации —
моля, добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] във връзка с 
информацията за потребителите, 
предоставяна от търговците относно
процедурите за АРС, в чийто обхват 
попадат въпросните търговци, и по 
въпроса дали въпросните търговци се 
ангажират да използват процедури за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове.

2. Разпоредбите в параграф 1 не засягат 
разпоредбите на член 10 от Директива 
…/…/ЕС [Служба за публикации —
моля, добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] във връзка с 
информацията за потребителите, 
предоставяна от търговците относно
структурата за АРС или 
структурите за АРС, в чийто обхват 
попадат въпросните търговци, и по 
въпроса дали въпросните търговци се 
ангажират да използват тези 
структури за АРС за решаване на 
потребителски спорове.

Or. en



AM\903360BG.doc 103/104 PE489.696v01-00

BG

Обосновка

Би било подвеждащо за потребителите, ако предприятие, което не желае да използва 
АРС, предоставя информация за платформи за ОРС. Също така е полезна 
препратката към структури за АРС, а не към процедурите за алтернативно 
разрешаване на спорове, за да се приведе текстът в съответствие с Директивата за 
АРС.

Изменение 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Санкции

Държавите членки съставят правила 
относно санкциите, приложими при 
нарушение на настоящия регламент, 
и вземат всички мерки, необходими за 
спазването на тези правила. 
Санкциите следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. hu

Изменение 267
Ashley Fox

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Име, адрес и, ако е приложимо, 
електронен адрес и адрес на интернет 
страницата на жалбоподателя;

(1) Име, адрес и, ако е приложимо, 
електронен адрес и адрес на уебсайта
на потребителя;

Or. en
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Изменение 268
Ashley Fox

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) информация дали 
жалбоподателят е потребител или 
търговец;

заличава се

Or. en

Изменение 269
Ashley Fox

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) име, адрес и, ако е приложимо, 
електронен адрес и адрес на интернет 
страницата на ответника;

(3) име, адрес и, ако е приложимо, 
електронен адрес и адрес на уебсайта
на търговеца;

Or. en

Изменение 270
Ashley Fox

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) информация дали ответникът е 
потребител или търговец;

заличава се

Or. en


