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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета ….
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0793),

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

– като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от 
Сената на Кралство Нидерландия и от Бундесрата на Федерална република 
Германия, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на 
принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
28 март 2012 г.1,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което е осигурено 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 прости и евтини средства за 
решаване на спорове, които възникват 
при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги. Това се 
отнася както за сделки, сключени 
онлайн, така и за сделки, които не се 
сключват онлайн, и е особено важно в 
случаите, когато потребителите 
извършват трансгранични покупки.

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което е осигурено свободното движение 
на стоки и услуги. Вътрешният пазар 
следва да осигурява на потребителите 
добавена стойност под формата на 
по-добро качество, по-голямо 
разнообразие, разумни цени и високи 
стандарти за безопасност на
стоките и услугите, които следва да 
насърчават високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. en

Обосновка

Пояснява осезаемите придобивки, които вътрешният пазар следва да предлага на 
потребителите.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Раздробяването на вътрешния 
пазар е в ущърб на 
конкурентоспособността, растежа и 
създаването на работни места в 
Съюза. Премахването на преките и 
непреките пречки пред доброто 
функциониране на вътрешния пазар и 
повишаването на доверието на 
гражданите имат първостепенно 
значение за завършването на 
вътрешния пазар.

Or. en
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Обосновка

Целта на вътрешния пазар е да създаде пространство отвъд националните граници, в 
което гражданите и предприятията да могат да се придвижват и да упражняват 
своите права, но високото равнище на разпокъсаност води до недостатъци, които 
пречат на гражданите.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Оставащите пречки и пропуски, 
като например липсата на 
информация, неравномерното 
географско и отраслово развитие на 
системите за алтернативно 
решаване на спорове (АРС) и 
разпокъсаните и некоординирани 
регулаторни норми възпрепятстват 
потребителите да купуват с 
увереност, особено на трансгранично 
равнище. По същите причини 
търговците се въздържат от 
продажби зад граница, което ги 
поставя в неблагоприятно положение 
от гледна точка на конкуренцията в 
сравнение с търговците в държавите 
членки, в които тези процедури са 
налични.

Or. en

Обосновка

Наличието на големи пропуски в законодателството и изпълнението, както и 
недостигът на информация в рамките на пазара означават, че той не реализира 
напълно своя потенциал. По-специално фактът, че АРС е толкова неравномерно 
развита, налага действие на европейско равнище, за да се гарантира, че 
потребителите имат равен достъп до качествени процедури за АРС

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Гарантирането на достъп до 
прости, ефикасни, бързи и евтини 
начини за решаване на национални и 
трансгранични съдебни спорове, 
възникващи от продажба на стоки 
или предоставяне на услуги, следва да 
предоставят ползи на 
потребителите и следователно да 
повишат тяхната увереност в 
пазара. Този достъп следва да се 
отнася както за сделки, сключвани 
онлайн, така и за такива, сключвани 
офлайн, и е особено важен в случаите, 
когато потребителите извършват 
трансгранични покупки.

Or. en

Обосновка

Повишаването на увереността на гражданите, че могат да получат обезщетение в 
рамките на Съюза, би активизирало тяхното участие на пазара, което би им 
предоставило достъп до по-широка гама продукти и би стимулирало икономическия 
растеж.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Алтернативното решаване на 
спорове предлага прост, бърз, лесен и 
евтин начин за извънсъдебно уреждане 
на спорове между потребители и 
търговци. Въпреки това алтернативното 
решаване на спорове все още не е 
достатъчно и последователно развито в 
държавите членки. За съжаление, 
въпреки Препоръка 98/257/ЕО на 
Комисията от 30 март 1998 г. 
относно принципите, приложими за 
органите отговарящи за 
извънсъдебното уреждане на 
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качественото равнище на 
процедурите за АРС да бъде еднакво, а 
потребителите и търговците да са 
запознати с тези процедури. Също 
така е необходимо структурите за 
АРС да разглеждат ефективно 
трансграничните спорове.

потребителски спорове, и Препоръка 
2001/310/ЕО на Комисията от 4 април 
2001 г. относно принципите по 
отношение на извънсъдебните органи, 
участващи в решаването по взаимно 
съгласие на потребителски спорове 
АРС2, механизмите за алтернативното 
решаване на спорове не бяха правилно 
създадени и не функционират 
задоволително във всички географски 
области или бизнес сектори в Съюза. 
Потребителите и търговците все още
не са запознати със съществуващите 
алтернативни механизми за 
обезщетения, като само една малка 
част от гражданите знаят как да
подадат жалба до структура за АРС.
_____________
1 ОВ L 115, 17.4.1998 г.
2 ОВ L 109, 19.4.2001 г., стр. 56.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Нехомогенното покритие, 
качество и популярност на 
механизмите за АРС в държавите 
членки изисква действие на 
равнището на Съюза. Настоящата 
директива следва да установи 
стандарти за качество за 
структурите на AРС чрез създаване 
на минимално равнище на 
хармонизация на различните системи 
за AРС в Съюза, което би следвало да 
гарантира еднаква защита и равни 
права за потребителите както при 
вътрешните, така и при 
трансграничните спорове.
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Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) С цел потребителите да 
използват изцяло потенциала на 
вътрешния пазар, AРС следва да бъде 
достъпно за всички видове вътрешни 
и презгранични спорове, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
производствата по АРС следва да се 
придържат към минимално 
задължителни стандарти за 
качество в целия Съюз, а 
потребителите и търговците следва 
да се знаят за съществуването на 
тези процедури. Поради повишената 
трансгранична търговия и движение 
на хора, също така е важно 
структурите за AРС да решават 
ефективно трансграничните спорове.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Както посочва Европейският 
парламент в своята резолюция от 25 
октомври 2011 г. относно 
алтернативно разрешаване на спорове 
при граждански, търговски и семейни 
дела1 и в своята резолюция от 20 май 
2010 г. относно осигуряването на 
единен пазар за потребителите и 
гражданите2, всеки цялостен подход 
към единния пазар, който носи 



PR\899148BG.doc 11/73 PE487.749v01-00

BG

резултати за неговите граждани, 
следва приоритетно да изготви 
проста, достъпна и ефективна 
система за правна защита.
__________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0449.
2 ОВ С 161 Е, 31.5.2011 г.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент последователно призовава към законодателни действия за 
гарантиране на достъп на потребителя до алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своя „Акт за единния пазар“ 
Комисията посочи законодателството 
относно алтернативното решаване на 
спорове, което включва областта на 
електронната търговия, като едно от 
дванадесетте средства за подпомагане 
на растежа и укрепване на доверието в 
единния пазар.

(4) В своя „Акт за единния пазар“ 
Комисията посочи законодателството 
относно алтернативното решаване на 
спорове, което включва областта на 
електронната търговия, като едно от 
дванадесетте средства за подпомагане 
на растежа, укрепване на доверието и 
постигане на напредък по завършване 
на единния пазар.

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският съвет прикани 
Парламента и Съвета да приемат до 
края на 2012 г. първоначален пакет от 
приоритетни мерки, за да се даде нов 

(5) Европейският съвет прикани 
Парламента и Съвета да приемат до 
края на 2012 г. първоначален пакет от 
приоритетни мерки, за да се даде нов 
тласък на единния пазар. Съветът 
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тласък на единния пазар. подчерта значението на 
електронната търговия, и се съгласи, 
че  схемата за алтернативно 
решаване на спорове на 
потребителите следва да бъде в 
състояние да предлага евтина, проста 
и бърза правна защита както за 
потребителите, така и за 
търговците. Успешното прилагане на 
тази схема изисква постоянен 
политически ангажимент и подкрепа 
от всички действащи лица, без да се 
правят компромиси с достъпност, 
прозрачност, гъвкавост, скорост и 
качество на вземане на решения от 
структурите за AРС, попадащи в 
обхвата на настоящата директива;

Or. en

Обосновка

Използването на потенциала на AРС ще изисква пълна ангажираност и активно 
участие от страна на Комисията, Парламента и Съвета. Държавите членки по-
специално трябва да следят за правилното прилагане на директивата.

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Предвид нарастващото значение 
на търговията онлайн и в частност 
трансграничната търговия като 
стълб на икономическата дейност на
Съюза, доброто функциониране на 
системата за AРС и добре 
интегрираната рамка за разрешаване 
на спорове онлайн на спорове относно 
договори, сключени онлайн, са 
необходими, за да се постигне целта 
на Акта за единния пазар за 
повишаване на доверието на 
гражданите във вътрешния пазар.

Or. en
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Обосновка

Търговията по интернет се е превърнала във важен стълб на икономическата 
дейност в рамките на ЕС, но много потребители и търговци се колебаят да купуват и 
продават онлайн, тъй като се страхуват, че няма да получат достъп до обезщетение 
в случай на спор.

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Настоящата директива и 
Регламент ...* на Европейския 
парламент и на Съвета от ...** 
относно онлайн решаване на 
потребителски спорове (Регламент за 
ОРС за потребители) представляват 
две взаимно свързани и допълващи се 
предложения. Платформата за ОРС е 
инструмент, който следва да 
предлага на потребителите и 
търговците една точка за достъп до 
извънсъдебно разрешаване на онлайн 
споровете, подкрепена от наличието 
на качествени структури за AРС на 
територията на целия Съюз. 
Правилното функциониране на 
платформата за ОРС следва да бъде 
възможно само ако се постигне пълно 
покритие с AРС.
_____________

*ОВ: Моля въведете референтния 
номер.
**ОВ: Моля въведете датата на 
приемане.

Or. en

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Развитието в рамките на 
Европейския съюз на добре 
функциониращо алтернативно решаване 
на спорове е необходимо за укрепване 
на доверието на потребителите във 
вътрешния пазар, включително в 
областта на електронната търговия и за 
реализиране на потенциала и 
възможностите на трансграничната 
търговия и на търговията онлайн. 
Това развитие следва да се основава на 
съществуващите процедури за АРС в 
държавите членки и да зачита техните 
правни традиции. Както 
съществуващите, така и 
новорегистрираните добре 
функциониращи структури за 
решаване на спорове, които 
отговарят на минималните  
критерии за качество, посочени в 
настоящата директива, следва да се 
наричат „структури за AРС“.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на равнопоставени условия на конкуренция, структурите за АРС, 
както са определени в настоящата директива, могат да бъдат новоустановени 
структури или съществуващи структури за решаване на спорове, които са се 
приспособили, за да отговорят на изискванията на настоящата директива.

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на договорни 
спорове между потребители и 
търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
във всички стопански сектори. Това

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

онлайн, така и извън мрежата във 
всички стопански сектори. 
Настоящата директива не следва да 
се прилага за спорове и жалби, 
подадени от търговци срещу 
потребители или по отношение на 
спорове между търговци; настоящата 
директива обаче не бива да 
възпрепятства държавите членки да 
приемат или запазят в сила 
разпоредбите относно процедурите за 
извънсъдебно решаване на тези спорове.

Or. en

Обосновка

Търговец, които започват дела срещу потребителите, следва да бъдат изключени от 
обхвата на настоящата директива, защото търговците вече разполагат с 
достатъчно средства за решаване на подобни спорове.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Директивата не следва да засяга 
възможността търговците, установени в 
дадена държава членка, да попадат в 
обхвата на структура за АРС, 
разположена в друга държава членка. 
Държавите членки следва да насърчават 
развитието на тези транснационални и 
паневропейски схеми за разрешаване 
на спорове, при които търговци от 
различни държави членки са част от 
една и съща схема за АРС.

Or. en

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива не следва да 
засяга запазването или въвеждането от 
страна на държавите членки на 
процедури за АРС, чрез които се 
разглеждат заедно еднакви или подобни 

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

спорове между търговец и няколко 
потребители. Тези процедури може да 
се разглеждат като предварителна 
стъпка към по-нататъшното развитие на 
процедури за колективно АРС в рамките 
на Съюза. Съществуването на 
ефективна система за колективни 
искове и лесното използване на АРС 
следва да се допълват и те не следва 
да представляват взаимоизключващи 
се процедури.

Or. en

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) По време на процедурата за АРС 
поверителността и личните данни 
следва да бъдат гарантирани във 
всеки един момент . Въпреки това, 
следва да бъде позволено 
окончателните решения с примерен 
характер да бъдат публикувани, като 
се спазват всички правни задължения 
за поверителност.

Or. en

Обосновка

Чрез публикуването на „примерни решения“ по особено важни спорове, структурите 
за AРС следва, доколкото е възможно, да се опитат да повишат стандартите за 
добри практики между предприятията, което ще улесни обмена на информация и най-
добри практики относно правата на потребителите в специфични области.

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Държавите членки следва да 
гарантират, че структурите за AСР 
решават спорове по начин, който е 
справедлив, практичен и 
пропорционален както за 
потребителя, така и за търговеца, 
въз основа на обективна оценка на 
обстоятелствата, при които е 
направена жалбата, като надлежно 
се отчитат правата на страните.

Or. en

Обосновка

За да имат доверието на граждани и търговци, структурите за АРС трябва да 
решават споровете справедливо и обективно.

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Независимостта и 
почтеността на структурите за АСР 
имат решаващо значение за 
спечелване на доверието на 
гражданите на Съюза, че 
механизмите за АРС ще им предлагат 
справедливи и независими решения. 
Лицето или колегиалният орган, 
отговарящи за АРС, следва да бъдат 
независими от всички, които биха 
могли да имат интерес от 
резултата, и следва да не се намират 
в конфликт на интереси, което би 
могло да ги възпрепятства да вземат 
решение по справедлив, 
безпристрастен и независим начин.

Or. en
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Обосновка

За потребителите е жизненоважно да вярват, че структурите за АРС са напълно 
независими и не се влияят от която и да било от страните по спора. Ето защо 
включването на принципа за независимост в настоящата директива има 
първостепенно значение.

Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
следва да бъдат считани за 
безпристрастни единствено ако не могат 
да бъдат обект на натиск, който 
евентуално влияе на отношението им 
към спора. Съществува особена 
необходимост да се гарантира липсата 
на такъв натиск, когато структурите за 
АРС са финансирани от една от 
страните по спора или от организация, в 
която членува една от страните.
Следователно процедури, при които 
физическото лице, отговорно за 
разрешаване на спорове, е наето или 
получава други форми на 
възнаграждение изключително от 
търговеца, следва да не се разглеждат 
като процедури по АРС по смисъла на 
настоящата директива и поради 
това следва да бъдат изключени от 
нейното приложно поле. Въпреки 
това, настоящата директива следва 
да не засяга възможността бизнес 
сдружения да финансират структура 
за АРС.

Or. en

Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Структурите за АРС следва да 
бъдат достъпни и прозрачни. За да се 
гарантира прозрачността на структурите 
и процедурите за АРС е необходимо 
страните да получават ясна и достъпна 
информация, която им е необходима, за 
да вземат информирано решение, преди 
да започнат процедура за АРС.

Or. en

Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Една добре функционираща 
структура за АРС следва да взема 
решения по процедури по спорове 
онлайн и офлайн експедитивно в 
рамките на 90 календарни дни, 
считано от момента, когато 
структура за АРС официално открие 
процедура. За някои технически или 
твърде сложни спорове, структурата 
за АРС може да има нужда от повече 
време, за да разгледа обективно всички 
аспекти на случая, като следва да й 
бъде разрешено, по нейна преценка, да 
удължава 90-дневния срок, за да 
гарантира висококачествено 
решаване на спора.

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС са предвидени да бъдат бърза, неформална и евтина 
алтернатива на съдилищата. Ето защо те трябва да предприемат всички необходими 
мерки, за да осигурят решаване на спор във възможно най-ранен стадий в рамките на 
90 календарни дни, като този срок може да се удължи при подходяща обосновка.
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Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Процедурите за АРС следва да 
бъдат безплатни. В случай, че се 
налагат разходи, те следва да бъдат 
разумни, съразмерни и ниски, за да се 
гарантира, че процедурата за АРС е 
достъпна, привлекателна и евтина за 
потребителите.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури достъпна алтернатива на съдебното производство, производства 
по АРС като цяло следва да бъде безплатни за потребителите. В случай обаче, че 
това не е така, разходите следва да бъдат реалистични и съразмерно ниски.

Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Процедурите за АРС следва да 
бъдат справедливи, така че страните по 
спора да бъдат напълно информирани за 
своите права и последствията от избора, 
който правят в рамките на процедура за 
АРС. Двете страни следва също да са 
в състояние да представят 
информация и доказателства, без да  
присъстват лично.

Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) 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. Ето защо 
процедурите за АРС не следва да 
бъдат разработени така, че да 
заменят съдебните процедури и 
следва да не лишават потребителите 
или търговците от техните права да 
търсят защита в съдилищата. Нищо 
в настоящата директива не следва да 
възпрепятства страните да 
упражняват правото си на достъп до 
съдебната система.

Or. en

Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Споразумение между 
потребител и търговец за подаване на 
жалби до структура за АРС не следва 
да бъде обвързващо за потребителя, в 
случай че то е било сключено преди 
възникването на спора и ако лишава 
потребителя от правото му да 
подаде съдебен иск за решаване на 
спора. В случаите, когато структури 
за АРС налагат решения, решенията 
следва да бъдат обвързващи за 
страните единствено ако страните 
са били предварително уведомени за 
задължителния характер и изрично 
са се съгласили с това.

Or. en
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Обосновка

Процедурите за АРС не трябва да възпрепятстват гражданите от достъп до 
правосъдие чрез упражняване на правото им да се обърнат към съда. Принципът на 
свободата ще гарантира, че процедурите за АРС не ограничават тези права.

Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) В случаите на процедури за АРС, 
които налагат обвързващи решения, 
на потребителите следва да се 
предостави най-малко същото 
равнище на защита като тази, 
установена от задължителните 
разпоредби, приложими съгласно 
законодателството на държавата 
членка, на територията на която е 
установена структурата за АРС. В 
случай на трансгранични спорове, 
решението, наложено от структура 
за АРС, следва не води до лишаването 
на потребителя от защитата, 
осигурена от задължителните 
разпоредби, приложими по силата на 
законодателството на държавата 
членка, в която се намира обичайното 
местопребиваване на потребителя.

Or. en

Обосновка

При налагане на решение на страните при спорове трябва да се въведе принципът на 
законосъобразност , за да се гарантира, че гражданите не следва да бъдат лишавани 
от защитата на задължителните разпоредби на закона.

Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 21 г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21г) Държавите членки следва да 
гарантират, че страните, които 
избират да прилагат процедурите за 
АРС, впоследствие не биват 
възпрепятствани да упражнят 
правото си на съдебно производство 
поради изтичане на преклузивни или 
на давностни срокове в хода на  
процедурата за АРС. Следователно 
съдебните давностни и преклузивни 
срокове следва да се суспендират за 
периода на времетраене на 
процедурата за АРС.

Or. en

Обосновка

При използване на процедури за АРС, потребителите не следва да бъдат 
възпрепятствани да завеждат съдебни производства във връзка със същия спор 
поради изтичането на давностни или преклузивни срокове, докато продължава 
делото им чрез АРС.

Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 21 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21д) За да бъдат устойчиви и за да 
функционират ефективно, 
структурите за АРС следва да 
получават подходящо финансиране, за 
да извършват своите дейности. Те 
могат да бъдат финансирани с 
публични и частни средства или чрез 
комбинация от двете.

Or. en
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Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 21 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21е) Комисията следва — когато е 
възможно — да задели необходимите 
средства от Програмата за 
потребителите 2014 — 2020 г., за да 
осигури финансиране за създаване на 
нови органи, обучение на медиатори 
или на друг обслужващ персонал, и за 
предоставяне на информация и 
помощ на потребителите, наред с 
другите. Съществуващите ресурси и 
бюра за контакт следва да се 
организират по-ефективно, за да бъде 
информацията достъпна за 
гражданите.

Or. en

Обосновка

В светлината на следващата Програма за потребителите за периода 2014—2020 г., 
Комисията следва да отпусне достатъчно средства за прилагането на настоящата 
директива и за създаване на система за АРС в целия Съюз.

Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При възникването на спор е 
необходимо потребителите да могат 
бързо да установят кои структури за 
АРС са компетентни да разглеждат 
тяхната жалба, както и да знаят дали 
съответният търговец ще участва в 
производство в рамките на структура за 
АРС. Поради това търговците следва 
да предоставят тази информация в 
основните си търговски документи и, 
ако имат интернет страница, на 
своята интернет страница. Това 

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

съответната структура или 
структури за АРС, в чийто обхват 
попадат. Информацията следва да 
бъде посочена по ясен, изчерпателен, 
лесен и винаги достъпен начин на 
тяхната интернет страница, когато 
разполагат с такава, и в общите 
условия и разпоредби, приложими за 
договори за продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги между 
търговец и потребител, или в други 
подходящи документи, например в 
преддоговорни документи, фактури и 
квитанции.

Or. en

Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Задължението за предоставяне 
на информация не следва да засяга 
член 6, параграф 1, буква у), член 7, 
параграф 1 и член 8 от Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на потребителите1. 
Член 6, параграф 1, буква у) от тази 
директива, по отношение на 
потребителски договори, сключени 
от разстояние или извън търговския 
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обект, предвижда, че търговецът 
трябва да информира потребителя за 
възможността да прибегне до 
извънсъдебен механизъм за подаване 
на жалби и правна защита, чийто 
обект е търговецът, и за методите за 
достъп до механизма, преди 
потребителят да бъде обвързан с 
договора. Член 7, параграф 1 от 
Директива 2011/83/ЕС предвижда, че 
при сключване на договори извън 
търговски обект информацията 
трябва да бъде предоставена на 
хартиен носител или, ако 
потребителят е съгласен, на друг 
траен носител.
______________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

Or. en

Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Държавите членки следва да 
могат, по своя преценка, да 
позволяват на структурите за АРС да 
въвеждат или поддържат процедурни 
правила, които им дават възможност 
да действат по-ефективно и 
ефикасно, при условие че 
разпоредбите на настоящата 
директива са спазени.

Or. en

Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 23 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Държавите членки следва да 
имат възможност да приемат или 
запазват национални разпоредби, 
които предвиждат по-високи 
стандарти за качество от 
хармонизираните минимално 
задължителни стандарти, 
установени от настоящата 
директива

Or. en

Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23в) С цел намаляване на ненужните 
тежести за схемите за АРС, всички 
заинтересовани страни следва да 
насърчават потребителите да 
полагат усилия за уреждане на спора с 
търговеца по взаимно съгласие, преди 
да отнесат своите жалби до 
структурата за АРС или до 
съдилища. Вътрешните схеми за 
жалби на отделни дружества могат 
да бъдат ефективни за разрешаване 
на спорове и избягване на тяхното 
разрастване на по-късен етап.

Or. en

Обосновка

Всички заинтересовани страни следва да насърчават потребителите доброволно да 
се свързват с търговеца и като първа стъпка в йерархична система да използват 
вътрешните схеми за оплаквания. Това може да доведе до бързо решение на спор и ако 
се постигне резултат, който е удовлетворителен и за двете страни, може да се 
избегне необходимостта от сезиране по случая на структура за АРС.
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Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 23 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23г) При установяването на система 
за АРС, както и в нейното управление, 
държавите членки трябва да 
включат представители на 
потребителски и стопански 
организации, по-специално във връзка 
с принципите на безпристрастност и 
независимост.

Or. en

Обосновка

Участието на представители на потребителите и на стопанските среди в 
създаването и управлението на системата за АРС ще създаде повече доверие както за 
потребителите, така и за търговците, и ще подкрепи изпълнението на критериите за 
безпристрастност и независимост.

Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) Тясното сътрудничество между 
Комисията, структурите за АРС и 
националните органи, отговарящи за 
прилагането на законодателството на 
Съюза в областта на защитата на 
потребителите, следва да засили 
ефективното прилагане на 
законодателството на Съюза в тази 
област. Комисията следва да улесни 
административното сътрудничество 
между държавите членки и 
структурите за АРС, като провежда 
редовни срещи с различните 
заинтересовани страни, с цел обмен 
на най-добри практики и техническа 
експертиза между структурите за 
АРС и обсъждане на проблеми, 
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възникващи в хода на действието на 
схеми за АРС.

Or. en

Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, те следват да бъдат 
подложени на стриктен мониторинг. 
Комисията и компетентните органи 
съгласно настоящата директива следва 
да публикуват и актуализират списък 
със структури за АРС, които отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива. Други органи, като например 
структури за АРС, сдружения на 
потребители, бизнес сдружения и 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове следва също да 
публикуват този списък. Освен това 
компетентните органи следва да 
публикуват периодични доклади 
относно развитието и функционирането 
на структурите за АРС. Структурите за 
АРС следва да нотифицират на 
компетентните органи специфична 
информация, на която следва да се 
основават тези доклади. Държавите 
членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват Препоръка 
2010/304/ЕС на Комисията относно 
използването на хармонизирана 
методология за класифициране и 
докладване на жалби и запитвания на 
потребители.

(27) За да се гарантира, че структурите 
за АРС функционират добре и 
ефективно, държавите членки следва
да назначат компетентен орган или 
компетентни органи, които 
стриктно контролират и надзирават 
тези структури. Комисията и 
компетентните органи съгласно 
настоящата директива следва да 
публикуват и актуализират списък със 
структури за АРС, които отговарят на 
изискванията на настоящата директива. 
Други органи, като например структури 
за АРС, сдружения на потребители, 
бизнес сдружения и Мрежата на 
европейските потребителски центрове 
следва също да публикуват този списък. 
Освен това компетентните органи 
следва да публикуват периодични 
доклади относно развитието и 
функционирането на структурите за 
АРС в техните държави членки, 
които ще бъдат редовно 
контролирани и оценявани от 
Комисията. Структурите за АРС 
следва да нотифицират на
компетентните органи специфична 
информация, на която следва да се 
основават тези доклади. Държавите 
членки следва да насърчават 
структурите за АРС да предоставят тази 
информация, като използват Препоръка 
2010/304/ЕС на Комисията относно 
използването на хармонизирана 
методология за класифициране и 
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докладване на жалби и запитвания на 
потребители.

Or. en

Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Предоставянето на европейски 
етикет за качество на структури за 
АРС следва да засили доверието и 
вярата на гражданите на ЕС в 
качеството на системата за 
алтернативно решаване на спорове, 
особено когато пазаруват зад граница. 
Лесно разпознаваем европейски 
етикет за качество следва да 
гарантира на потребителите, че 
съответните структури за АРС 
съответстват на критериите за 
качество, посочени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) С цел да се осигури ефективното 
координирано прилагане на 
настоящата директива, Комисията, 
след консултации с Европейския 
парламент, Съвета и съответните 
заинтересовани страни, следва да 
изготви насоки относно критериите 
за качество, целящи подобряване на 
общата ефикасност на структурите 
за АРС.
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Or. en

Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Наличието на извънсъдебно решаване като цяло цели компенсиране на дисбаланси, 
съществуващи между търговец и потребител, и представлява средство, чрез което 
потребителят може да се стреми към решаване на  жалби по начин, който е по-бърз 
и по-евтин, отколкото ако се стигне до съд. Като инициатива, предназначена за 
потребителите, предложените системи за алтернативно разрешаване на спорове 
следва да бъдат на разположение само за потребители, тъй като търговците вече 
имат на разположение достатъчно (юридически) средства за да преследване и да 
прилагане на своите права.

Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

или предоставянето на услуги от 
търговец, установен в Съюза, на 
потребител, пребиваващ в Съюза, чрез 
намесата на структура за решаване на 
спорове, която предлага или налага 
решение или събира заедно страните с 
цел да улесни намирането на решение 
по взаимно съгласие.

Or. en

Обосновка

С оглед постигане на високо равнище на защита на потребителя е от значение 
предложената директива да се отнася до трансграничните и вътрешните спорове. 
Ако нейният обхват се ограничаваше до трансгранични ситуации, различията в 
държавите членки по отношение на наличието, качеството и осведомеността 
относно алтернативни процедури за решаване на спорове биха продължили да 
съществуват при всички вътрешни спорове.

Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) процедури, започнати от търговец 
срещу потребител.
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Or. en

Изменение 48
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива 
установява хармонизирани 
минимални стандарти за процедура 
за алтернативно решаване на спорове, 
с цел да се гарантира, че след нейното 
прилагане потребителите имат 
достъп до висококачествени, 
прозрачни, ефективни и справедливи 
механизми за защита, независимо от 
това къде пребивават в Съюза. 
Държавите членки могат да приемат 
или запазят в сила по-строги 
разпоредби в съответствие с ДФЕС в 
областта, обхваната от настоящата 
директива, за да гарантират още по-
високо ниво на защита на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

В допълнение следва да се отбележи, че предложената директива е рамкова 
директива, която се основава на съществуващи системи за АРС в държавите членки. 
Тя има за цел установяването на минимални стандарти за качество за структурите и 
процедурите за АРС и преследва подход за минимална хармонизация.

Изменение 49
Предложение за директива
Член 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) „продажба на стоки“ означава 
всеки договор, по силата на който 
търговец прехвърля или се ангажира 
да прехвърли собствеността на 
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стоки на потребител, а 
потребителят заплаща или се 
ангажира да заплати цената им, 
включително всеки договор, предмет 
на който са и стоки, и услуги;

Or. en

Обосновка

Във връзка с член 2, параграф 1, директивата се прилага за спорове, възникващи при 
продажби на стоки или предоставяне на услуги, следователно е необходимо да се 
определят договорите за продажба на стоки, които ще попадат в обхвата на 
директивата.

Изменение 50
Предложение за директива
Член 4 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „предоставяне на услуги“ означава 
всеки договор, различен от договор за 
продажба на стоки, по силата на 
който търговецът предоставя или се 
ангажира да предостави услуга на 
потребителя, а потребителят 
заплаща или се ангажира да заплати 
цената;

Or. en

Обосновка

Във връзка с член 2, параграф 1, директивата се прилага за спорове, възникващи при 
продажби на стоки или предоставяне на услуги, следователно е необходимо да се 
определят договорите за предоставяне на услуги, които ще попадат в обхвата на 
директивата.

Изменение 51
Предложение за директива
Член 4 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) „процедура за АРС “ означава 
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процедура по смисъла на член 2, 
параграф 1 за извънсъдебно решаване 
на договорни спорове чрез 
посредничеството на структура за 
решаване на спорове, която отговаря 
на критериите за качество, посочени 
в настоящата директива;

Or. en

Изменение 52
Предложение за директива
Член 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) „структура за АРС“ означава всяка 
структура, която се стреми към 
извънсъдебно уреждане на спор, която 
е установена трайно, отговаря на 
критериите за качество, посочени в 
Глава ІІ от настоящата директива, и 
за нея е уведомена Комисията в 
съответствие с член 17, параграф 2.

Or. en

Изменение 53
Предложение за директива
Член 4 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) "компетентен орган" е всеки 
публичен орган, назначен от държава 
членка и установен на национално, 
регионално или местно равнище, с 
конкретни отговорности за 
прилагането на законите, които 
защитават интересите на 
потребителите;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е пояснение съгласно направените към член 15 изменения.

Изменение 54
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки улесняват 
достъпа на потребителите до 
процедурите за АРС и гарантират, че 
споровете, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, могат да бъдат 
отнесени до структури за АРС, 
отговарящи на критериите за 
качество, посочени в настоящата 
директива, при наличието на 
съгласието и на двете страни.

Or. en

Обосновка

Държавите членки гарантират и правят всичко възможно, за да улеснят достъпа на 
потребителите до процедури за извънсъдебно решаване на спорове, за да получат 
потребителите високо равнище на защита.

Изменение 55
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) поддържат интернет страница, която 
предоставя на страните цялата 
необходима информация относно 
процедурата за АРС по ясен и 
изчерпателен начин и която дава 
възможност на потребителя да 
подаде жалба онлайн посредством 
електронна поща или други 
електронни средства, както са 
определени в Регламент (ЕС) №...*
_____________
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*ОВ: моля въведете номера на 
регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за онлайн 
решаване на потребителски спорове 
(Регламент за ОРС за потребители)

Or. en

Изменение 56
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) предоставят на страните 
информацията, посочена в буква а), на 
траен носител по тяхно искане;

Or. en

Обосновка

Необходимо е информацията относно процедурата за АРС да бъде налична и  
леснодостъпна в подходящ формат.

Изменение 57
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) дават възможност на 
потребителя да подаде жалба чрез 
писмена процедура, ако е необходимо;

Or. en

Изменение 58
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) подпомагат обмена на информация 
между страните чрез електронни 
средства;

Or. en

Изменение 59
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 60
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Структура за АРС не може да 
откаже  разглеждането на конкретен 
спор въз основание на това, че спорът 
е своеволен или неоснователен или въз 
основа на това, че спорът е бил 
разглеждан от друга структура за 
АРС, без да предостави на страните 
разумна обосновка за своето решение.

Or. en
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Изменение 61
Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки могат да 
определят срок, преди изтичането на 
който потребителят може да 
подадете жалба до структура за АРС, 
който не може да бъде по-кратък от 
срока, ако съществува такъв, посочен 
в правните актове на държава членка, 
който позволява на страните да 
започнат съдебно производство.

Or. en

Обосновка

Държавите членки могат да определят срокове за подаване на жалба за процедура за 
АРС, с цел да ги приведат в съответствие със своята правна система и да не 
лишават потребителя от неговите законни права.

Изменение 62
Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки гарантират, че 
страните, които са избрали да 
прилагат процедурите за АРС, 
впоследствие не биват 
възпрепятствани да започнат 
съдебно производство във връзка със 
спора, поради изтичане на 
преклузивни или на давностни срокове 
по времето на процеса на 
извънсъдебното му решаване. 
Следователно съдебните давностни и 
преклузивни срокове се суспендират за 
периода на времетраене на 
процедурата за АРС.
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Or. en

Изменение 63
Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 64
Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Независимост

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС са организирани 
по такъв начин, че да се гарантира, че 
те са независими от интересите на 
страните и че действат по прозрачен 
начин с адекватни институционални 
предпазни механизми.
2. Когато решението се взема от 
колегиален орган, независимостта на 
органа, отговорен за вземане на 
решението, се гарантира чрез даване 
на еднакво представителство на 
потребителски организации и 
професионални сдружения и чрез 
спазване на критериите по параграф 
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3.
3. Когато решението се взема от 
физическо лице, наето или заплатено 
от професионално сдружение, това
лице отговаря на следните критерии, 
за да се гарантира независимостта на 
действията му:
i) номинирано е от колегиален орган, 
съставен от равен брой 
представители на интересите на 
потребителите и представители на 
интересите на търговците;
ii) дава му се достатъчно 
продължителен мандат, за да се 
гарантира независимостта на 
неговите действия, и лицето не може 
да бъде освобождавано от длъжност 
без основателна причина;
iii) не получава указания от търговец 
или от представители на търговец и 
няма йерархична или функционална 
връзка със страната, участваща в 
спора. 
Освен това структурата за АРС 
разполага с достатъчен бюджет, 
отделно от общия бюджет на 
професионалното сдружение.

Or. en

Обосновка

Принципът на независимост не е еквивалентен на принципа на безпристрастност. 
Ето защо отделното включване на принципа на независимост в настоящата 
директива има първостепенно значение. Структурите за АРС трябва да изпълняват 
определени критерии, за да се гарантира тяхната независимост.

Изменение 65
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС осигуряват на 

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

своите страници в интернет, както и —
при поискване, на траен носител в 
своите помещения, публичен достъп до 
информация относно:

Or. en

Обосновка

От структурите за АРС се изисква да предоставят специфична информация не само 
на своите интернет страници, а и в своите помещения. В някои случаи не 
съществуват публично достъпни помещения. Поради това следва да е достатъчно 
съответната информация да се осигурява при поискване на траен носител.

Изменение 66
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) физическите лица, отговарящи за 
алтернативното решаване на спорове, 
техните квалификации, области на 
експертни познания, метода за тяхното 
назначаване и продължителността на 
техния мандат;

Or. en

Изменение 67
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по целесъобразност, своето членство 
в мрежи от структури за АРС, 
улесняващи трансграничното решаване 
на спорове;

в) своето членство в мрежи от 
структури за АРС, улесняващи 
трансграничното решаване на спорове, 
ако това е приложимо;

Or. en



PR\899148BG.doc 45/73 PE487.749v01-00

BG

Изменение 68
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) приблизителната продължителност 
на процедурата за АРС;

й) средната продължителност на 
процедурата за АРС;

Or. en

Изменение 69
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кa) възможността за прилагане на 
решението за АРС, ако е уместно.

Or. en

Изменение 70
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 71
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повтарящи се проблеми, водещи до 
спорове между потребители и търговци;

б) системни проблеми, които 
възникват често и водят до спорове 
между потребители и търговци, и 
препоръки как да се избягват или 
разрешават такива проблеми;

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС са в уникалното положение не само да идентифицират 
проблемите, възникващи системно в дадена област или сектор, но и да предлагат 
решения.

Изменение 72
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) „примерни решения“, основани на 
резултатите от важни спорове, 
което ще повиши стандартите на 
търговците и ще улесни обмена на 
информация и най-добри практики;

Or. en

Обосновка

АРС трябва да има по-широко въздействие върху пазара отвъд простото решаване на 
индивидуални спорове. За тази цел АРС следва да се опита да повиши стандарта за 
добра практика сред предприятията чрез публикуването на „примерни решения“.

Изменение 73
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в)



PR\899148BG.doc 47/73 PE487.749v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) дял на процедурите за решаване на 
спорове, които са били прекратени, и 
причините за тяхното прекратяване;

Or. en

Обосновка

Делът на процедурите за решаване на спорове, които са били прекратени, преди да 
бъде постигнат резултат, не е достатъчно ясен, освен ако няма информация относно 
причините за прекратяване на процедурата за АРС. Освен това прекратяването на 
процедура за АРС не означава непременно, че не е бил постигнат резултат.

Изменение 74
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) тяхното сътрудничество в рамките на 
мрежи от структури за АРС, улесняващи 
трансграничното решаване на спорове,
ако това е приложимо;

Or. en

Изменение 75
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) процедурата за АРС е налична и
достъпна както онлайн, така и 
офлайн, независимо от това, къде се
намират страните;

Or. en
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Изменение 76
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страните имат достъп до процедурата 
без да са задължени да използват 
процесуален представител; въпреки 
това страните могат да бъдат 
представлявани или подпомагани от 
трета страна на всеки етап от 
процедурата;

б) страните имат достъп до процедурата 
без да са задължени да използват 
процесуален представител. 
Процедурата не лишава страните от 
правото им да получават независима 
консултация или да бъдат 
представлявани или подпомагани от 
трета страна на всеки етап от 
процедурата;

Or. en

Обосновка

Принципът на представителство следва да се запази в директивата, като се посочи 
ясно възможността страните да потърсят независима консултация или да бъдат 
представлявани от трета страна.

Изменение 77
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) процедурата за АРС е за 
предпочитане безплатна или, ако не, е
на символична цена за потребителите;

Or. en

Обосновка

Структурите за АРС са предвидени да бъдат бърза, неоформална и евтина 
алтернатива на съдилищата. Поради това процедурите за АРС следва да бъдат 
безплатни. В случай че това не е така обаче, разходите следва да бъдат реалистични 
и съразмерно ниски, за да се гарантира подходящо използване от потребителите и 
достъпността на АРС за тях.
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Изменение 78
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) споровете обикновено се решават в 
рамките на 90 календарни дни от
момента, в който структурата за АРС
официално открива процедурата, но 
въпреки това при някои спорове, 
особено тези от особено сложно или 
техническо естество, лицето или 
колегиалният орган може по своя 
преценка да удължи 90-дневния срок, 
за да гарантира висококачествено 
решаване на спора;

Or. en

Изменение 79
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
процедурите за АРС:

Or. en

Изменение 80
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) страните разполагат с 
възможността да изразят своята 
гледна точка и да изслушат
аргументите и фактите, представени от 
другата страна, както и становища на
експерти;

a) дават възможност на страните да 
изразят своята гледна точка, да получат
и коментират аргументите, 
доказателствата, документите и 
фактите, представени от другата страна,
включително изявления и становища, 
дадени от експерти;
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Or. en

Обосновка

Директивата не следва да изключва процедури, провеждани изцяло в писмен вид или по 
електронен път, като налага задължение страните да „изслушат“ аргументите.  
Освен това страните трябва да могат да коментират аргументите и фактите, 
представени от другата страна, включително изявления и становища, дадени от 
експерти.

Изменение 81
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) за резултата от процедурата за АРС 
се уведомяват страните в писмена 
форма или на траен носител, като се 
посочват основанията за решението.

Or. en

Изменение 82
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 83
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предложено решение, са информирани 
за правата, които имат съгласно 
приложимите законови разпоредби, и
че:

Or. en

Изменение 84
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) може да избира дали да приеме
предложеното решение;

i) може да изберат дали да приемат
предложеното решение;

Or. en

Изменение 85
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) са информирани, че предложеното 
решение може да бъде различно от
решение, постановено от съд, прилагащ 
правните норми;

Or. en

Изменение 86
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 87
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) (Не се отнася до  българския текст.)

Or. en

Изменение 88
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 89
Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Свобода

1. Държавите членки гарантират, че 
решението, взето от структурата за 
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АРС, е обвързващо за страните 
единствено ако страните са били 
предварително уведомени за 
задължителния му характер и 
изрично са се съгласили с това.
2. Държавите членки гарантират, че 
споразумение между потребител и 
търговец за отнасяне на жалби до 
структура за АРС не е обвързващо за 
потребителя, ако е сключено преди 
възникването на спора и ако лишава 
потребителя от правото му да 
подаде съдебен иск за решаване на 
спора.

Or. en

Обосновка

От основно значение е това, процедурата за АРС да не възпрепятства 
потребителите от достъп до правосъдие чрез упражняване на тяхното право да се 
обърнат към съда. Принципът на свободата ще гарантира, че процедурите за АРС не 
ограничават тези права.

Изменение 90
Предложение за директива
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Законосъобразност

Държавите членки гарантират, че 
при процедурите за АРС, целящи 
решаване на спор чрез налагане на 
решение, наложеното решение не 
води до лишаването на потребителя 
от защитата, осигурена от 
задължителните разпоредби, 
приложими по силата на 
законодателството на държавата 
членка, в която е установена 
структурата за АРС. В случай на 
трансгранични спорове решението, 
наложено от структура за АРС, не 
води до лишаването на потребителя 
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от защитата, осигурена от 
задължителните разпоредби, 
приложими по силата на 
законодателството на държавата 
членка, в която се намира обичайното 
местопребиваване на потребителя, 
както се посочва в член 6 от 
Регламент № 593/2008.

Or. en

Обосновка

Предложената директива не включва важния принцип за законосъобразност, който 
гарантира, че потребителите винаги са защитени от задължителните правни 
разпоредби на своята държава на пребиваване. Следователно при налагане на решение 
на страните при спорове трябва да се въведе принципът на законосъобразност, за да 
се гарантира, че потребителите не са лишавани от защитата на задължителните 
разпоредби на закона.

Изменение 91
Предложение за директива
Член 9 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в
Насоки

1. Комисията, след консултации с 
Европейския парламент, Съвета и 
съответните заинтересовани 
страни, изготвя насоки за 
изпълнението на настоящата 
директива. Тези насоки се 
съсредоточават по-конкретно върху 
критериите за качество, посочени в 
Глава ІІ, сътрудничеството между 
структурите за АРС при 
трансгранични случаи, между 
структурите за АРС и националните 
органи, както се посочва в членове 13 
и 14, и връзката между настоящата 
директива и други законодателни 
норми на Съюза.  За тази цел 
Комисията изготвя насоките въз 
основа на установената практика в 
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държавите членки, доброволни 
кодекси за поведение, стандарти за 
качество и всички други съответни 
данни.
2. Комисията изпраща насоките до 
държавите членки и ги оповестява 
публично.

Or. en

Обосновка

Като се взема предвид подходът за минимална хармонизация, възприет в настоящата 
директива, и разнообразието от процедури за АРС в държавите членки, 
Европейската комисия трябва да приеме насоки, които да предоставят на 
държавите членки допълнителни правила за улесняване и изясняване на изпълнението 
на настоящата директива.

Изменение 92
Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Информацията, посочена в параграф 
1, следва да бъде предоставена по ясен, 
разбираем, леснодостъпен и постоянно 
достъпен начин на интернет страницата 
на търговеца, ако такава съществува, в 
рамките на общите условия по договора 
за продажба на стоки или предоставяне 
на услуги между търговеца и 
потребителя или в други подходящи 
документи, например преддоговорни 
документи, фактури и квитанции. В 
рамките на тази информация се посочва 
как може да се получи достъп до 
допълнителна информация относно 
съответната структура за АРС и 
условията за използването ѝ.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на подобна информация във всички квитанции и фактури не би било 
винаги практично за микропредприятията и малките предприятия.
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Изменение 93
Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че на 
потребителите може да бъде оказана 
помощ във връзка с техните спорове, 
възникнали при трансгранична 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги. Тази помощ има за цел по-
специално да се подпомогнат 
потребителите да получат достъп до 
структурата за АРС, развиваща дейност 
в друга държава членка, която е 
компетентна да разглежда техния 
трансграничен спор.

1. Държавите членки гарантират, във 
връзка със спорове, възникнали при 
трансгранична продажба на стоки или 
предоставяне на услуги, че на 
потребителите може да бъде оказана
помощ за достъп до структурата за АРС, 
развиваща дейност в друга държава 
членка, която е компетентна да 
разглежда техния трансграничен спор.

Or. en

Изменение 94
Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
възложат отговорността за 
изпълняване на задачата, посочена в 
параграф 1, на своите центрове от 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове, на сдружения 
на потребителите или на друга 
организация.

2. Държавите членки възлагат
отговорността за изпълняване на 
задачата, посочена в параграф 1, на 
своите центрове от Мрежата на 
европейските потребителски центрове.

Or. en

Обосновка

Подпомагането за потребители, които са ангажирани в трансгранични спорове, 
трябва да се предоставя чрез официална структурирана мрежа, създадена от 
Комисията — Мрежата на европейските потребителски центрове.
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Изменение 95
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС и центровете от 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове осигуряват на 
своите интернет страници и когато е 
възможно, на траен носител в своите 
помещения публичен достъп до 
списъка на структурите за АРС, посочен 
в член 17, параграф 3.

Or. en

Изменение 96
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки насърчават 
сдруженията на потребители и 
търговците да осигуряват на своите 
интернет страници и по други 
начини, които счетат за уместни, 
публичен достъп до списъка на 
структурите за АРС, посочен в член 
17, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с членове 11 и 12.

Изменение 97
Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 98
Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият член не засяга 
разпоредбите относно 
професионалната и търговската 
тайна, които се прилагат за 
националните органи, посочени в 
параграф 1. 

Or. en

Изменение 99
Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава членка посочва 
компетентен орган, който отговаря за 
мониторинга на функционирането и 
развитието на структурите за АРС, 
установени на нейната територия. Всяка
държава членка може да посочи 
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за органа, който е посочила. повече от един компетентен орган; в 
такъв случай тя определя кой от 
тези компетентни органи е единната 
служба за връзка за Комисията. Всяка
държава членка съобщава на Комисията 
за компетентния орган или, когато е
уместно, органи, включително 
единната служба за връзка, които е
посочила.

Or. en

Обосновка

Възможността всяка държава членка да има повече от един компетентен орган 
трябва да бъде отчетена в директивата. Когато случаят е такъв, държавите членки 
ще оправомощават определен компетентен орган като служба за връзка, която да 
координира информацията между посочените компетентни органи и Европейската 
комисия.

Изменение 100
Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 101
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изявление относно видовете 
спорове, обхванати от процедурите за 
АРС;
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Or. en

Изменение 102
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) декларация относно данните, 
необходими за установяване на 
тяхната компетентност;

заличава се

Or. en

Изменение 103
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обосновано заявление, основаващо се 
на самооценка на структурата за АРС, 
по въпроса дали тя изпълнява 
изискванията за структура за АРС, 
попадаща в обхвата на настоящата 
директива, и изискванията, посочени в 
глава II.

з) обосновано изявление относно това,  
дали структурата изпълнява 
изискванията за структура за АРС, 
попадаща в обхвата на настоящата 
директива, и критериите за качество, 
посочени в Глава II.

Or. en

Изменение 104
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС съобщават на 
компетентните органи най-малко 
веднъж годишно следната
информация:

2. Държавите членки гарантират, че 
структурите за АРС съобщават на 
компетентните органи на всеки две 
години информация относно:
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Or. en

Изменение 105
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) броя на търговците, които използват
АРС за своите спорове с потребители;

Or. en

Изменение 106
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) повтарящи се проблеми, водещи до 
спорове между потребители и търговци;

е) системни проблеми, които 
възникват често и водят до спорове 
между потребители и търговци;

Or. en

Изменение 107
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) оценка на ефективността на тяхното 
сътрудничество в рамките на мрежи от 
структури за АРС, улесняващи 
трансграничното решаване на спорове, 
където това е приложимо;

Or. en
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Изменение 108
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 109
Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки компетентен орган, въз основа 
на информацията, която е получил 
съгласно член 16, параграф 1, извършва 
оценка по въпроса дали структурите за 
АРС, за които е нотифициран, 
изпълняват условията за структури за 
АРС, попадащи в обхвата на настоящата 
директива, както и изискванията, 
посочени в глава II.

1. Всеки компетентен орган, въз основа 
на обективна независима оценка и на
информацията, която е получил 
съгласно член 16, параграф 1, извършва 
оценка по въпроса дали структурите за 
АРС, за които е нотифициран, 
изпълняват условията за структури за 
АРС, попадащи в обхвата на настоящата 
директива, както и критериите за 
качество, посочени в Глава II.

Or. en

Изменение 110
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки компетентен орган, въз основа на 
оценката, посочена в параграф 1, 
съставя списък със структурите за АРС, 

Всеки компетентен орган, въз основа на 
оценката, посочена в параграф 1, 
съставя списък със структурите за АРС, 
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които отговарят на условията, посочени 
в параграф 1.

които отговарят на условията, посочени 
в параграф 1. Компетентният орган 
не отказва да нотифицира и да 
включи в списъка дадена структура за 
АРС, ако тя отговаря на 
изискванията по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 111
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данните, необходими за 
установяване на тяхната 
компетентност;

заличава се

Or. en

Изменение 112
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) секторите и категориите на 
споровете, обхванати от всяка 
структура за АРС;

Or. en

Изменение 113
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по целесъобразност, необходимостта 
от физическо присъствие на страните 

д) по целесъобразност, необходимостта 
от физическо присъствие на страните 



PE487.749v01-00 64/73 PR\899148BG.doc

BG

или на техни представители, както и или на техни представители, 
включително изявление от 
структурата за АРС относно това, 
дали процедурата за АРС се провежда 
или може да се провежда като устна 
или писмена процедура;

Or. en

Изменение 114
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки компетентен орган нотифицира 
списъка на Комисията. Ако 
компетентният орган бъде 
нотифициран за промени в 
съответствие с член 16, параграф 1, 
втора алинея, списъкът незабавно се 
актуализира и съответната информация 
се нотифицира на Комисията.

Всеки компетентен орган нотифицира 
списъка на Комисията. В съответствие с 
член 16, параграф 1, втора алинея, ако 
компетентният орган бъде 
нотифициран за промени, списъкът 
незабавно се актуализира и съответната 
информация се нотифицира на 
Комисията. Ако структура за АРС вече 
не отговаря на изискванията по 
настоящата директива, 
компетентният орган я изключва от 
списъка.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че държавите членки регистрират и редовно 
актуализират информацията относно промени по отношение на структурите за 
АРС.

Изменение 115
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако държава членка е посочила 
повече от един компетентен орган, 
списъкът и актуализациите му, 
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посочени в параграф 2, се 
нотифицират на Комисията от 
единната служба за връзка.

Or. en

Обосновка

За избягване на административното бреме и бюрокрацията е съществено в ситуация, 
когато повече от един компетентен орган е посочен в държавите членки, службата 
за връзка да предоставя на Комисията списък със съответните актуализации.

Изменение 116
Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията съставя списък със 
структурите за АРС, за които ѝ е 
съобщено съгласно параграф 2, и 
актуализира списъка при всяко 
нотифициране на Комисията за промени 
съгласно параграф 2, трета алинея, 
второ изречение. Комисията публикува 
списъка и актуализираните му варианти 
и го предава на компетентните органи 
на държавите членки.

3. Комисията съставя списък с 
нотифицираните структури за АРС, 
за които ѝ е съобщено съгласно 
параграф 2, и актуализира списъка при 
всяко нотифициране на Комисията за 
промени съгласно параграф 2, трета 
алинея, второ изречение. Комисията 
публикува списъка и актуализираните 
му варианти и го предава на 
компетентните органи на държавите 
членки, на организации на 
потребители и търговци и на 
Мрежата на европейските 
потребителски центрове.

Or. en

Изменение 117
Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Нотифицираните структури за 
АРС, публикувани на списъка на 
Комисията, получават лесно 
разпознаваем европейски етикет за 
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качество, който гарантира на 
потребителите, че съответната 
структура за АРС съответства на 
критериите за качество, посочени в 
настоящата директива. В случай че 
структура за АРС бъде изключена от 
списъка на Комисията, европейският 
етикет за качество става 
неприложим.

Or. en

Обосновка

За да се изключи всяко съмнение и да се увеличи доверието на потребителите в 
системата, ще се създаде лесно разпознаваем европейски етикет за качество, който 
ще гарантира, че структурите за АРС съответстват на стандартите за качество, 
изисквани съгласно настоящата директива. Този етикет за качество следва незабавно 
да се премахва, в случай че структурата вече не е в списъка на Комисията.

Изменение 118
Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган публикува 
утвърдения списък със структури за 
АРС, посочен в параграф 3, на своята 
интернет страница и чрез всякакви 
други средства, които счита за 
подходящи.

4. Всеки компетентен орган публикува 
утвърдения списък със структури за 
АРС, посочен в параграф 3, на своята 
интернет страница и на траен носител, 
когато това е уместно.

Or. en

Изменение 119
Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На всеки две години всеки от 
компетентните органи публикува 
доклад за развитието и 
функционирането на структурите за 

5. До 31 декември 2015 г. и на всеки
три години след това всеки от 
компетентните органи публикува 
доклад за развитието и 
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АРС. Докладът, по-специално: функционирането на структурите за 
АРС. Докладът, по-специално:

Or. en

Изменение 120
Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) посочва областите, ако има такива, в 
които процедурите за АРС все още не 
разглеждат спорове, попадащи в обхвата 
на настоящата директива;

a) посочва областите и секторите, ако 
има такива, в които процедурите за АРС 
все още не разглеждат спорове, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива;

Or. en

Изменение 121
Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по целесъобразност прави препоръки 
относно начините за подобряване на
функционирането на структурите за 
АРС.

г) по целесъобразност прави препоръки 
относно начините за подобряване на
ефективното и ефикасно 
функциониране на структурите за АРС.

Or. en

Изменение 122
Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако държава членка е посочила 
повече от един компетентен орган, 
докладът се публикува от единната 
служба за връзка. Този доклад включва 
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всички структури за АРС, установени 
в тази държава членка.

Or. en

Изменение 123
Предложение за директива
Член 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не по-късно от ...* , и след това на всеки 
четири години, Комисията представя 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Европейския икономически и 
социален комитет доклад относно 
прилагането на настоящата директива. 
Този доклад разглежда развитието и 
използването на структурите за АРС и 
последствията от тази директива за 
потребителите и търговците. Докладът 
бива придружен, когато е необходимо, 
от предложения за изменение на 
настоящата директива.

_____________
* ОВ: моля, въведете дата: пет години 
след влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Предложението на Комисията за Директива за алтернативно разрешаване на спорове 
(АРС) за потребители има за цел да осигури прост, бърз и евтин начин за разрешаване 
на спорове, свързани с продажба на стоки или предоставяне на услуги в целия 
Европейски съюз. Веднъж приета, настоящата директива ще позволи на всеки 
потребител, пребиваващ в ЕС, да получи достъп до качествени структури за АРС, ако 
има проблеми, възникващи от закупуването на стоки или услуги, независимо дали 
местни или трансгранични — от търговец, установен в държава — членка на ЕС.

Контекст

Въпреки подобренията в защита на потребителите още от създаването на единния 
пазар, остават „пропуските“, които затрудняват живота на гражданите, и по-специално 
на потребителите и малките и средни предприятия. Както се посочва в резолюцията на 
Парламента от 25 октомври 2011 г. относно алтернативно разрешаване на спорове при 
граждански, търговски и семейни дела1 и резолюцията на Парламента от 20 май 2010 г. 
относно осигуряването на единен пазар за потребителите и гражданите2, както и в Акта 
за единния пазар, всички европейски граждани следва да могат да се придвижват и 
упражняват своите права, в това число да поръчват стоки или услуги от търговци, 
установени в други държави членки в рамките на целия единен пазар.

Както Договорът за функционирането на Европейския съюз, така и Хартата на 
основните права на Европейския съюз задължава ЕС да осигури високо равнище на 
защита на потребителите. ДФЕС постановява още, че вътрешният пазар се състои от 
пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки и услуги е 
гарантирано.

Комисията публикува своята първа препоръка относно потребителските схеми за АРС 
преди 14 години. Въпреки това мерките, приети на национално равнище, се оказаха 
напълно недостатъчни, тъй като много граждани нямат достъп до ефективна схема за 
алтернативно разрешаване на спорове в необходимия сектор или регион. Ето защо е 
необходимо да се предприемат действия на европейско равнище, за да се осигури 
определено равнище на минимална хармонизация, и да се гарантира, че потребителите 
в целия съюз се ползват с едно и също високо равнище на защита.

АРС и вътрешният пазар

Липсата понастоящем на прост, евтин и целесъобразен начин за решаване на спорове 
представлява пречка за много граждани в рамките на единния пазар. Потребителите 
губят според оценки 0,4 % от европейския БВП поради подобни проблеми, но само 5 % 

                                               
1 Приети текстове P7_TA(2011)0449.
2 ОВ С 161 Е, 31.5.2011 г.
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от тях са отнесли своя случай до структура за АРС през 2010 г., а едва 9 % от 
дружествата съобщават, че въобще някога са използвали АРС. Потребителите 
пазаруват зад граница само ако са уверени, че могат да получат правна защита, ако 
открият проблеми със стоките или услугите, които са закупили. Търговците, особено 
МСП, по сходен начин биват възпрепятствани от извършването на стопанска дейност 
зад граница поради колебанието им да се занимават с правните системи на други 
държави членки. Ето защо е от фундаментално значение Директивата да обхваща не 
само трансгранични, но също така и вътрешни спорове.

Освен това търговията по интернет се е превърнала във важен стълб на икономическата 
дейност в рамките на ЕС, но много потребители и търговци се колебаят да купуват и 
продават онлайн, тъй като се страхуват, че няма да получат достъп до обезщетение в 
случай на спор. Един добре интегриран алтернативен механизъм за решаване на 
спорове онлайн ще осигури необходимото доверие на гражданите да се възползват 
изцяло от предимствата на електронната търговия. Съпровождащата платформата за 
онлайн решаване на спорове ще служи като инструмент, който предлага на 
потребителите и търговците една точка за достъп до извънсъдебно разрешаване на 
онлайн споровете въз основа на наличието на качествени структури за AРС на 
територията на целия Съюз.

Освен това необходимостта от решителни законодателни действия в тази област е още 
по-наложителна, защото укрепването и увеличаването на правата на потребителите е от 
жизненоважно значение за съживяване на единния пазар и следователно за 
стимулиране на растежа и създаване на работни места. Прилагането на АРС за 
потребители също така съответства на стратегията „ Европа 2020 “ и ще представлява 
част от цялостен подход за нов тласък на единния пазар.

Цели

По същество, директивата е насочена към трите най-значими и устойчиви бариери, 
които възпрепятстват потребители и търговци от достъп до добре функционираща 
структура за алтернативно разрешаване на спорове. Първо, обхватът на AРС 
продължава да е нееднакъв както на секторно, така и на географско равнище. Второ, 
много потребители и търговци просто не са осведомени или имат недостатъчна 
информация за предимствата на използването на механизми за алтернативно решаване 
на спорове. И накрая, дори когато съществуват механизми за АРС, те са много 
различни като качество и често не отговарят на принципите за качество, посочени в 
препоръките на Комисията.

Проектодокладът

Докладчикът приветства предложението на Комисията като солидна начална рамка за 
постигане на пълен обхват на АРС за гражданите. Въпреки това докладчикът положи 
усилие да изясни в предложението редица мерки, описани по-долу, с цел да се постигне 
балансирана система, която дава силна защита за независимостта и качеството на 
структурите за АРС, като същевременно гарантира, че те действат по практичен, 
ефективен и прозрачен начин.
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Обхват

Членове 1 и 2 посочват обхвата и темата на директивата. Тук е положено усилие да се 
гарантира целта за пълно обхващане за потребителските спорове, като същевременно 
се предлага на потребителите висококачествен, прозрачен, ефективен и справедлив 
механизъм за защита. Както съществуващите, така и новосъздадените механизми за 
решаване на спорове, които отговарят на минималните стандарти за качество, 
установени с настоящата директива, ще бъдат наричани „структури за АРС“ и 
впоследствие ще получават европейски етикет за качество, който ще повиши доверието 
и вярата на потребителите. Възможността търговците да внасят жалби по спорове 
срещу потребители се изключва, тъй като търговците вече имат достатъчни средства да 
разрешават подобни искове, без те да се включват в обхвата на АРС.

Достъпност

Член 5 е се отнася основно до това, как структурите за АРС да станат достъпни. АРС 
следва да бъде достъпно за всички потребители, пребиваващи в ЕС. Следователно 
проектодокладът предлага потребителите да могат да имат достъп до информация и да 
внасят жалби по спорове както онлайн, така и офлайн.  Освен това докладчикът 
прибавя клауза, според която не се дава възможност даден случай да бъде отказан на 
основание на това, че е своеволен, злонамерен или е бил разглеждан от друга структура 
за АРС, освен ако не се предостави на всички страни разумна обосновка.

Независимост

По отношение на АРС доверието е от ключово значение. В допълнение към 
изискването лицата, отговорни за АРС, да са безпристрастни, докладчикът предлага да 
се въведе и изискване те да са независими от всички страни по спора, което ще 
гарантира, че резултатите не са пристрастни, а са справедливи за всички страни.  
Проектодокладът също така предлага нов член относно независимостта, който 
установява солидни институционални предпазни механизми, за да се гарантира, че 
потребителските и професионалните сдружения са еднакво включени в управлението 
на структурите за АРС. За да се укрепи независимостта на тези структури за АРС, в 
които лицето или лицата, отговорни за процедурата, са наети от професионално 
сдружение, проектодокладът предлага те задължително да бъдат номинирани от 
колегиален орган, да имат мандат с определена продължителност и да не получават 
указания от търговец или от представителите на търговец.

Прозрачност

Член 7 установява минимални изисквания за прозрачност, на които трябва да отговарят
структурите за АРС. Високо равнище на прозрачност ще подобри доверието в АРС 
сред потребителите и предприятията, а също така и ще предостави данни, които биха 
помогнали за постоянното подобряване на функционирането на структурите. Тук 
следва да се включва публикуването на „примерни решения“, което би улеснило 
обмена на най-добри практики и би насърчило търговците да повишат стандартите си.

Ефективност
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Що се отнася до ориентацията, процедурите за АРС следва да бъдат прости, бързи, 
достъпни като цена и не твърде бюрократични. С други думи, те трябва да имат 
очевидни предимства пред обичайните структури за решаване на спорове, като 
съдилищата, в противен случай потребителите няма да ги ползват. Така докладчикът 
предлага от добре функциониращите структури за АРС да се очаква да решават 
споровете обикновено в рамките на 90 дни от момента, в който официално открият 
процедурата. Този график може да бъде надвишен само по преценка на лицата, 
отговорни за процедурата за АРС, когато удължаване е необходимо, за да се гарантира 
качествено решаване на спорове от особено сложно или техническо естество.

Свобода и законосъобразност

От критично значение е да се защитят законните права на гражданите, най-вече когато 
структурите за АРС налагат обвързващи решения. Държавите членки следва да могат 
по своя преценка да позволяват на структурите за АРС да вземат решения, които са 
обвързващи за една или всички от страните по спора. Докладчикът обаче предлага 
допълнителен член, за да се защити правото и на двете страни да бъдат информирани 
относно обвързващото решение и да преценят дали да приемат това. Също така, 
потребителите не могат да бъдат задължавани да приемат обвързващо решение, ако то 
е договорено преди възникването на спора и ако лишава потребителя от правото му да 
подаде съдебен иск за решаване на спора. Допълнителният член би укрепил и правата 
на гражданите в процедури за АРС, целящи да се решат спорове чрез налагане на 
решения, като гарантира, че потребителят не може да бъде лишен от правото си на 
защита съгласно задължителните разпоредби в законодателството на държавата членка, 
в която е установена структурата за АРС.

Информация

Последната значителна слабост на настоящото положение с решаването на спорове е, 
че малко граждани са осведомени за подобни процедури и за ползите от тях. Член 10 
цели да подобри това положение, като изисква от търговците да осведомяват 
потребителите за структурите за АРС, в чийто обхват попадат, чрез интернет 
страниците си, в условията на договорите или в други подходящи документи. Според 
докладчика предоставянето на точна и ясна информация на гражданите как могат да 
получат достъп до АРС, е от изключително значение за успеха на инициативата. 
Поради това проектодокладът призовава търговците да предоставят подобна 
информация в широк кръг документи, но без да въвежда изисквания, които биха били 
прекалено обременяващи, особено за микропредприятията и малките предприятия.

Заключение

Проектодокладът възприема подход с три направления. Първо, настоящият разпокъсан 
обхват на АРС се подобрява чрез солидна рамка за развитието на структури за АРС за 
потребители, което ще гарантира пълно покритие. Второ, вземат се мерки относно 
факта, че много потребители и търговци понастоящем не са осведомени за процедурите 
за АРС, като се изисква от търговците да предоставят адекватна информация относно 
АРС на интернет сайтовете си и в документите си.  И накрая, хармонизирането на 
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качествените критерии ще означава, че в рамките на Съюза независимо откъде 
потребителите извършат покупка, ще имат достъп до висококачествена,
безпристрастна, независима, справедлива и прозрачна процедура за АРС.


