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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. призовава Комисията да представи законодателно предложение относно 
използването на алтернативни способи за разрешаване на потребителски 
спорове (алтернативно решаване на спорове, АРС) в ЕС до края на 2011 г. и 
подчертава значението на бързото му приемане;

2. подкрепя Комисията в желанието й да насърчава бързи, ефикасни и евтини 
алтернативни способи за разрешаване на спорове, които да позволяват 
установяването на качествени търговски отношения;

3. счита, подобно на Комисията, че подходящият достъп до обезщетяване на 
вътрешния пазар се нуждае едновременно от възможността за лесен достъп до 
АРС, но и от наличието на ефикасна система за колективен иск, като двете 
възможности следва да се допълват;

4. подчертава  необходимостта да се гарантира достъп до системите на АРС за 
европейските потребители както за национални, така и за трансгранични 
спорове, като по този начин бъдат обхванати продажбите онлайн, чието 
разпространение в Съюза нараства;

5. припомня, че е важно да бъдат запълнени настоящите пропуски по отношение 
на географското покритие на АРС в Европа; изразява съжаление относно 
продължаващото съществуване на значителни секторни пропуски в повечето 
държави-членки, когато секторното покритие позволява да бъдат определени 
лица, познаващи механизмите на функциониране на сектора;

6. предлага изработването на Единна европейска харта, в която да бъдат заложени 
водещите принципи, които да следват създадените в Европа системи на АРС. 
Тези принципи са следните:

- независимост, безпристрастност и многообразие: при определянето на 
професионални медиатори трябва да се избягва евентуалното възникване на 
конфликт на интереси; безпристрастността на схемите може да се основава на 
принципа на съвместното участие на членове на сдружения на потребителите и 
представителни организации на предприятията;

- компетентност: избраните специалисти трябва да притежават способности, 
образование и опит за изпълнение на тази функция; предлага въвеждането на 
сертификат за качество от сертифицирани по ISO 9001 организации с цел 
установяване на професионална медиация и гарантиране на точността и 
методологията;

- ефективност и бързина: професионалните медиатори трябва да разполагат с 
достатъчно средства (подходящи човешки, материални и финансови ресурси) и 
да бъдат в състояние да спазват кратки срокове между сезирането и вземането на 
решение;
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- равнопоставеност между потребителите и специалистите по отношение на 
информация, концепция и процедура и състезателност, т.е. възможност за 
всяка страна да изложи позицията си и да се запознае с позицията и фактите, 
посочени от другата страна;

- безплатен характер: проблематиката с разноските по АРС трябва да бъде 
уредена, за да се гарантира привлекателността на този способ за страните;
следва да се разгледа система, която да е изцяло безплатна за потребителя;

- свобода и извънсъдебен характер: АРС трябва да имат факултативен характер, 
основан на зачитането на свободния избор на страните през целия процес, като 
във всеки един момент страните запазват възможността да отнесат спора си пред 
съд; АРС при никакви обстоятелства не може да бъде задължителна първа фаза, 
предшестваща предявяването на иск, а взетите решения следва да бъдат 
задължителни за страните само ако те са предварително уведомени и изрично са 
приели това;

- пропорционалност на производствата, решенията и разноските, така че да не се 
допуска превишаване на тяхното въздействие спрямо предмета и цената на 
спора; по отношение на малките и средните предприятия (МСП), които също 
използват АРС, понесените разноски трябва да бъдат съразмерни на мащаба на 
предприятието;

- прозрачност: в допълнение към предоставянето на обща информация (вид на 
споровете, правила за сезиране, начини на вземане на решение и т.н.), всяко 
лице, действащо като медиатор трябва да бъде задължено да публикува годишен 
доклад;

7. призовава Комисията да обсъди самата формулировка „извънсъдебно 
разрешаване на споровете с цел уреждане на спорове относно търговски сделки 
и практики в ЕС“ с труден достъп по отношение на ефективната комуникация; 
препоръчва да се опрости терминът, да се подчертае допълнително разделението 
между тази фаза и преминаването през съдебно производство и да се изясни, че 
този тип производство се отнася само до потребителски спорове; предлага 
„извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове“, „доброволно уреждане 
на потребителски спорове“ или „медиация при потребителски спорове“;

8. насърчава Комисията да предвиди координационна структура за улесняване на 
достъпа и координацията на националните системи на АРС по отношение на 
трансграничните потребителски спорове; насърчава също така Комисията да 
създаде единно гише и/или европейски телефонен номер с цел да се улесни 
достъпът на гражданите до съществуващите системи на АРС в техните държави-
членки или други държави-членки и да предостави ясни насоки относно 
използването им;

9. предлага на Комисията да създаде многоезичен европейски интернет портал за 
медиация, където всеки потребител да може да зададе въпросите си и да се 
информира относно начините за насочване към медиация, последиците от нея, 
правата и задълженията си;
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10. подчертава, че повишаването на осведомеността на потребителите за 
съществуването на АРС преди възникването на потребителски спор е от 
съществено значение; предлага тази „предварителна“ информация да включва 
споменаване на възможността за използване на АРС във всички договорни 
документи, придружено от данни за връзка и начини за сезиране на системите на 
АРС за използващите ги специалисти;

11. предлага търговските камари, както и останалите професионални организации, 
да бъдат задължени да информират предприятията за съществуването на АРС, за 
потенциалната полза от използването им, по-специално по отношение на 
възможностите им за намаляване на съдебните спорове при източника, както и 
за репутацията на предприятието, и в крайна сметка за възможностите, които 
предлага за възстановяване на търговските отношения между страните, за 
разлика от едно арбитражно или съдебно решение;

12. препоръчва създаването на етикет за качество на европейско равнище във връзка 
с медиацията по потребителски спорове като евентуален стимул за 
предприятията, който да бъде допълнен с насоки за признаване на най-добри 
практики.


