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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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0794),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0453/2011),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 28.3.2012 
г.1,

– 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 регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 

(6) Възможността да се използват 
средства за лесно и евтино решаване на 
спорове може да засили доверието на 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения, по-специално
за техните спорове, възникнали при 
трансгранични сделки онлайн. Така 
понастоящем тези спорове често остават 
нерешени.

потребители и търговци в цифровия 
пазар. Потребителите и търговците 
обаче все още са изправени пред 
бариери при намирането на 
извънсъдебни решения за своите
спорове, по-специално за
възникналите при трансгранични 
сделки онлайн. Така понастоящем тези 
спорове често остават нерешени.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 

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

договорни спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн от търговци. Въпреки че 
потребителите и търговците, 
реализиращи трансгранични сделки 
онлайн, в частност, ще имат полза 
от такъв механизъм за онлайн 
решаване на спорове, настоящият 
регламент следва да се прилага и за 
вътрешните сделки онлайн, за да се 
осигурят условия на 
равнопоставеност в областта на 
електронната търговия.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Определението за „продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
онлайн“ следва да обхваща сделки за 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн, при които търговецът 
(или неговият посредник) е предложил 
стоки или услуги чрез интернет 
страница или чрез други електронни 
средства и потребителят е поръчал тези 
стоки или услуги на въпросната 
интернет страница или чрез други 
електронни средства. Това следва също 
така да обхваща случаите, в които 
потребителят е посетил интернет 
страницата или е използвал други 
услуги на информационното общество 
чрез мобилно електронно устройство, 
като например мобилен телефон.

(11) Определението за „продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
онлайн“ следва да обхваща сделки за 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн, при които търговецът 
(или неговият посредник) е предложил 
стоки или услуги чрез интернет 
страница или чрез други електронни 
средства и потребителят е поръчал тези 
стоки или услуги на въпросната 
интернет страница или чрез други 
електронни средства. Това следва също 
така да обхваща случаите, в които 
потребителят е посетил интернет 
страницата или е използвал други 
услуги на информационното общество 
чрез мобилно електронно устройство, 
като например мобилен телефон.
Услуги, които не се предоставят чрез 
електронни системи за 
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обработване/инвентаризация, като 
услуги, предоставяни чрез гласова 
телефония или телефакс, например 
консултация с лекар по телефона или 
по телефакс, консултация с адвокат 
по телефона или по телефакс или 
директен маркетинг по телефона или 
по телефакс, следва да не се считат 
за услуги, предоставяни чрез 
електронни средства.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) на 
европейско равнище. Платформата за 
ОРС следва да бъде под формата на 
интерактивна интернет страница, която 
предлага единен портал за достъп на 
потребители и търговци, които искат да 
решат по извънсъдебен път спор, 
възникнал при сделки в областта на 
електронната търговия. Платформата 
следва да се създаде в портала 
„Вашата Европа“, който е 
съществуващ единен портал за 
достъп както на потребители, така 
и на търговци, търсещи помощ или 
информация.
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Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Платформата за ОРС следва да 
дава възможност на потребители и 
търговци да подават жалби, като 
попълват електронен формуляр за 
жалби, който е на разположение на 
всички официални езици на Съюза, и 
да служи за препращане на жалбите 
по електронен път до структура за 
алтернативно решаване на спорове 
(АРС), която е компетентна по 
въпросния спор. Платформата за 
ОРС следва да бъде оперативно 
съвместима със съществуващите 
национални платформи за ОРС . 
Формулярът за жалби следва да 
съдържа само информацията, която 
е необходима за определянето на 
съответните структури за АРС. 
Платформата следва да предлага на 
структурите за АРС и на страните 
възможността да проведат 
процедурата за решаване на спора 
чрез платформата за ОРС.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ако се гарантира, че всички 
структури, нотифицирани на Комисията 
съгласно член 17, параграф 2 от 
Директива …/…/ЕС [= Директива за 

(16) Ако се гарантира, че всички 
структури, нотифицирани на Комисията 
съгласно член 17, параграф 2 от 
Директива …/…/ЕС [= Директива за 
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АРС за потребители] Служба за 
публикации — да се добави 
референтният номер] са свързани 
електронно с европейската платформа
за ОРС, това следва да позволи пълен 
обхват на извънсъдебната правна 
защита онлайн за трансгранични
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги 
онлайн.

АРС за потребители] Служба за 
публикации — да се добави 
референтният номер] са свързани 
електронно с платформата за ОРС, 
това следва да позволи пълен обхват на 
извънсъдебната правна защита онлайн 
за спорове, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
онлайн.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент не 
възпрепятства функционирането на 
съществуващите структури за онлайн 
решаване на спорове, развиващи 
дейност в рамките на Съюза. Той не 
следва да възпрепятства структурите за 
АРС да разглеждат трансгранични
спорове онлайн, които са били отнесени 
до тях чрез използването на средства, 
различни от платформата за ОРС.

(17) Настоящият регламент не 
възпрепятства функционирането на 
съществуващите структури за онлайн 
решаване на спорове, развиващи 
дейност в рамките на Съюза. Той не 
следва да възпрепятства структурите за 
АРС да разглеждат спорове онлайн, 
които са били отнесени до тях чрез 
използването на средства, различни от 
платформата за ОРС.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Наличието на мрежа от 
посредници за онлайн решаване на 
спорове следва да осигури подкрепа за 
решаването на спорове във връзка с 
жалби, подадени посредством 
платформата за ОРС. Тази мрежа следва 

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

контакт за ОРС в държавите членки, в 
които работят консултантите по
проблемите на потребителите.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на
настоящия регламент, на Комисията 
следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на функционирането на 

заличава се
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платформата за ОРС, условията за 
подаване на жалба и 
сътрудничеството в рамките 
мрежата от посредници за OРС. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията. Процедурата 
по консултиране следва да бъде 
използвана за приемането на актове 
за изпълнение във връзка с 
електронния формуляр за жалби с 
оглед на неговия чисто технически 
характер. Процедурата по 
разглеждане следва да бъде използвана 
за приемането на правила относно 
условията за сътрудничеството 
между посредниците за ОРС от 
мрежата на посредниците за онлайн 
решаване на спорове.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Доколкото целите на настоящия 
регламент, а именно да се създаде 
европейска платформа за онлайн 
решаване на трансгранични спорове, 
ръководена от общи правила, поради 
мащаба и последиците от действията 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 

(25) Доколкото целите на настоящия 
регламент, а именно да се създаде 
европейска платформа за онлайн 
решаване на трансгранични и 
вътрешни спорове, ръководена от общи 
правила, не могат да се постигнат в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно, поради мащаба и 
въздействието си, могат да се 
постигнат по-добре на равнището на 
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Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, определен в 
посочения член, действието на 
настоящия регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, определен в 
посочения член, действието на 
настоящия регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при 
трансграничната и вътрешната 
продажба на стоки или предоставяне на 
услуги онлайн между потребители и 
търговци чрез намесата на структура за 
алтернативно решаване на спорове, 
отговаряща на изискванията на 
Директива ...*, и включващи 
използването на европейската 
платформа за онлайн решаване на 
спорове.

_____________
* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Директива 2009/22/ЕО (Директива 
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за АРС за потребители)

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „търговец“ означава всяко физическо 
лице или всяко юридическо лице, 
независимо дали е частна или публична 
собственост, което действа, 
включително чрез лицата, действащи от 
негово име, за цели, свързани с неговото 
занятие, търговска дейност, занаят или 
професия;

(Не се отнася до текста на български 
език)

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 4 – буква г) – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– услуги с материално съдържание, 
макар и предоставяно чрез електронни 
устройства, като например банкомати 
или автомати за продажба на билети (за 
банкноти, билети за влакове), достъп до 
пътни мрежи, автомобилни паркинги, на 
които се плащат такси за ползване, дори
и ако има електронни устройства на 
входа или изхода, контролиращи 
достъпа и/или гарантиращи плащането 
на правилната сума;

– услуги, предоставяни чрез 
електронни устройства, като например 
банкомати или автомати за продажба на 
билети (за банкноти, билети за влакове), 
достъп до пътни мрежи, автомобилни 
паркинги, на които се плащат такси за 
ползване, дори и ако има електронни 
устройства на входа или изхода, 
контролиращи достъпа и/или 
гарантиращи плащането на правилната 
сума;

Or. en
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Изменение 16
Предложение за регламент
Член 4 – буква г – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– услуги, които не се предоставят чрез 
електронни системи за електронно 
обработване/инвентаризация, като 
гласови телефонни услуги, телефаксови 
или телексови услуги, услуги, 
предоставяни чрез гласова телефония 
или факс; консултации с лекар по 
телефон или телефакс; консултации с 
адвокат по телефон или телефакс; 
директен маркетинг по телефон или 
телефакс.

– услуги, които не се предоставят чрез 
електронни системи за електронно 
обработване/инвентаризация, като 
гласови телефонни услуги, телефаксови 
или телексови услуги, услуги, 
предоставяни чрез гласова телефония 
или телефакс;

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „вътрешна продажба на стоки 
или предоставяне на услуги онлайн“ 
означава продажба на стоки или 
предоставяне на услуги онлайн, при 
което в момента, когато 
потребителят поръчва тези стоки 
или услуги, той пребивава в 
държавата членка, в която е 
установен търговецът;

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 – буква ж – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) „процедура за алтернативно 
решаване на спорове“ (наричана по-
долу „процедура за АРС“) означава 
процедура за извънсъдебно решаване на 
спорове чрез намесата на структура за 
решаване на спорове, която предлага 
или налага решение или събира 
страните с цел да посредничи за 
постигането на решение по взаимно 
съгласие, в съответствие с 
разпоредбите на член 2 от Директива 
....*, за която Комисията е уведомена 
съгласно член 17, параграф 2 от тази 
директива;

_____________
* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – буква ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предоставя възможност на страните и 
на структурата за АРС да провеждат 
процедурата за решаване на спора 
онлайн и без заплащане чрез 
инструмент за електронно 
управление на делата;

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя електронен формуляр, 
чрез който структурите за АРС предават 
информацията, посочена в член 9, буква 
в);

д) предоставя електронен формуляр, 
чрез който структурите за АРС предават 
информацията, посочена в член 9;

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Структурите за алтернативно 
решаване на спорове, които са били 
нотифицирани на Комисията съгласно 
член 17, параграф 2 от Директива 
…/…/ЕС [Служба за публикации —
моля, добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)] и които, 
съгласно данните, необходими за 
установяване на тяхната компетентност, 
нотифицирани съгласно член 16, 
параграф 1 от Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)], и, въз основа на 
информацията, съдържаща се в 
електронния формуляр за жалби, 
посочен в параграф 3, буква а), са 
компетентни да разглеждат спорове, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, се регистрират по 

4. Структурите за алтернативно 
решаване на спорове, които са били 
нотифицирани на Комисията съгласно 
член 17, параграф 2 от Директива ...* и 
които, съгласно данните, необходими за 
установяване на тяхната компетентност, 
нотифицирани съгласно член 16, 
параграф 1, буква ж) от тази
директива, и, въз основа на 
информацията, съдържаща се в 
електронния формуляр за жалби, 
посочен в параграф 3, буква а), са 
компетентни да разглеждат спорове, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, се регистрират по 
електронен път в рамките на 
платформата за ОРС.
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електронен път в рамките на 
платформата за ОРС.

_____________
* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за 
АРС за потребители)

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема мерки във връзка с 
условията за упражняване на 
функциите, предвидени в параграф 3, 
чрез актове за изпълнение.
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 15, параграф 3.

6. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 във 
връзка с условията за упражняване на 
функциите, предвидени в параграф 3. 

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежа от посредници за онлайн 
решаване на спорове

Мрежа от консултанти по 
проблемите на потребителите

Or. en
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Изменение 26
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията определя едно звено за 
контакт за ОРС във всяка държава 
членка. Отговорността за звената за 
контакт за ОРС се поверява на
центровете от Мрежата на 
европейските потребителски центрове. 
Всяко звено за контакт за ОРС 
разполага с поне двама онлайн 
консултанти по проблемите на 
потребителите (наричани по-долу 
„консултанти по проблемите на 
потребителите“).

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предоставят информация относно 
функционирането на платформата за 
ОРС, включително, ако е приложимо, 
оказват помощ на жалбоподателя във 
връзка с използването на електронния 
формуляр за жалби;

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) ако е необходимо, се свързват с 
компетентната структура за АРС и 
предоставят на страните цялата 
информация, имаща отношение към 
случая, както и преводи;

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) ако не може да се открие 
компетентна структура за АРС, 
оказват помощ на страните с цел 
постигане на решение по взаимно 
съгласие;

Or. en
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Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информират страните относно 
предимствата и недостатъците на 
процедурите, прилагани от 
предлаганите структури за АРС;

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

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) информират страните относно 
предимствата и недостатъците на 
процедурите, прилагани от 
предлаганите структури за АРС.

Or. en
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Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията създава мрежа от 
консултанти по проблемите на 
потребителите (наричана по-долу 
„мрежа на консултантите по 
проблемите на потребителите“), 
която дава възможност за 
сътрудничество между консултантите 
по проблемите на потребителите и 
допринася за изпълняването на 
функциите, посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

актове в съответствие с член 16 
относно правилата за условията за 
сътрудничество между консултантите 
по проблемите на потребителите.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Информацията, която трябва да бъде 
предадена от жалбоподателя, е 
достатъчна, за да се определи 
компетентната структура за АРС. 
Въпросната информация се записва в 
електронния формуляр за жалби, 
чийто модел е описан в приложението.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платформата за ОРС предоставя на 
страните информация относно 
структурата или структурите за АРС, 
посочени от платформата за ОРС като 
компетентни; ако е налице повече от 
една възможност, посредниците за 
ОРС на съответните държави членки 
предоставят на страните подробности 
относно различните структури, които са 
посочени, и ги консултират относно 
предимствата и недостатъците на 
процедурите, прилагани от всяка от 

3. Платформата за ОРС предоставя на 
страните информация относно 
структурата или структурите за АРС, 
посочени от платформата за ОРС като 
компетентни; ако е налице повече от 
една възможност, консултантите по 
проблемите на потребителите на 
съответните държави членки 
предоставят на страните подробности 
относно различните структури, които са 
посочени, и ги консултират относно 
предимствата и недостатъците на 
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структурите, за да се позволи на 
страните да направят информиран 
избор.

процедурите, прилагани от всяка от 
структурите, за да се позволи на 
страните да направят информиран 
избор.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията определя условията
относно електронния формуляр за 
жалби чрез актове за изпълнение.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 15, 
параграф 2.

5. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16, за 
да определи техническите условия 
относно електронния формуляр за 
жалби. 

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Жалба, подадена в рамките на 
платформата за ОРС, се обработва, ако 
са попълнени изцяло всички 
необходими полета във формуляра за 
жалби. Ако формулярът за жалби не е 
попълнен изцяло, компетентен 
консултант по проблемите на 
потребителите от държавата 
членка, посочена от жалбоподателя 
като държавата членка, в която той 
пребивава, се свързва с 
жалбоподателя и му предлага помощ 
за цялостното попълване на този 
формуляр. В случай че формуляр за 
жалби не е попълнен изцяло в 
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рамките на седем работни дни от 
датата, на която е подадена 
жалбата, обработването на 
жалбата се прекратява.

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) жалбата;

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) списък на всички компетентни 
структури за АРС, ако бъдат 
установени такива;

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) информацията, че страните 
трябва да се споразумеят относно 
една от установените структури за 
АРС, за да й се предаде жалбата, 
както и че чрез избирането на тази 
структура за АРС те изразяват 
съгласието си да започнат процедура 
за решаване на спора пред нея;

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наименованието и данните за 
контакт на звеното за контакт за 
ОРС по местопребиваване за 
потребителя и на мястото, където е 
установен — за търговеца, както и 
кратко описание на функциите, 
посочени в член 6, параграф 2, букви 
а), б) и г);

г) информацията, че в случай че 
страните не се споразумеят относно 
една компетентна структура за АРС 
в рамките на седем работни дни от 
датата, на която е получена 
поканата от платформата за ОРС, 
или не бъде установена компетентна 
структура за АРС, обработването на 
жалбата се прекратява;
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Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) наименованието и данните за 
контакт на звеното за контакт за 
ОРС по местопребиваване за
потребителя и на мястото, където е 
установен — за търговеца, както и 
кратко описание на функциите, 
посочени в член 6, параграф 2, букви 
а), б), г) и е);

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) покана до потребителя да избере в 
рамките на седем работни дни от 
датата, на която е получена 
поканата от платформата за ОРС, 
една или повече структури за АРС от 
предоставения списък, в съответствие 
с параграф 2, буква б), като се посочва 
конкретно, че потребителят не е 
длъжен да прави такъв избор, и се 
предлага информация относно други 
възможности за правна защита, 
включително възможността да се 
осъществи контакт с търговеца като 
първа стъпка;

Or. en
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Изменение 48
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) покана до търговеца да избере в 
рамките на седем работни дни от 
датата, на която е получена 
поканата от платформата за ОРС, 
една или повече структури за АРС от 
предоставения списък, в 
съответствие с параграф 2, буква б), 
ако никоя от тези структури не 
съответства на структура, която 
търговецът се е ангажирал да използва 
съгласно член 10, параграф 1 от 
Директива ...*, като се предлага 
информация относно други 
възможности за правна защита, 
включително възможността да се 
осъществи контакт с потребителя 
като първа стъпка;

_____________
* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Директива 2009/22/ЕО (Директива 
за АРС за потребители)

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) информацията, че в случай че 
потребителят избере структура за 
АРС, която търговецът е поел 
ангажимент да използва в 
съответствие с член 10, параграф 1 
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от Директива … *, платформата за 
ОРС автоматично ще предаде 
жалбата на тази структура за АРС.
_____________
* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) техните процедурни правила или, 
ако е приложимо, електронна връзка 
към тях.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 52
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В случай че в рамките на седем 
работни дни от датата, на която е 
получена поканата от платформите 
за ОРС, страните не отговорят на 
поканата на платформата за ОРС или не 
се споразумеят за една компетентна 
структура за АРС, обработването на 
жалбата се прекратява. Консултантът 
по проблемите на потребителите се 
свърза с жалбоподателя, който бива 
информиран за други средства за правна 
защита.

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В случай че изборът на потребителя 
съвпада със структура за АРС, която 
търговецът се е ангажирал да използва 
съгласно член 10, параграф 1 от 
Директива …, или ако страните изберат 
една и съща структура за АРС в своите 
отговори, платформата за ОРС
автоматично и незабавно предава 
жалбата на въпросната структура за 
АРС.

_____________
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* ОВ: моля, въведете номера на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за изменение 
на Директива 2009/22/ЕО (Директива 
за АРС за потребители)

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) приключват процедурата по 
разрешаване на спора в рамките на 90 
дни след датата, на която 
структурата за АРС е получила 
жалбата. При сложни спорове 
структурата за АРС може да удължи 
този срок;

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) незабавно предават следното на 
платформата за ОРС:

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б - точка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дата на получаване на жалбата и 
предмет на спора;

Or. en
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Изменение 59
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б – точка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) всяко искане за допълнителна 
информация или превод по отношение 
на съответните документи, които са 
необходими на страните;

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б – точка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) дата на приключване на 
процедурата за разрешаване на спора 
и резултат от процедурата.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Платформата за ОРС незабавно 
предава съответната информация, 
посочена в параграф 1, буква б) на 
страните по спора и на 
компетентната структура за АРС.

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Ако езикът на процедурата за 
разрешаване на спора е същият като 
езика на жалбоподателя, 
структурата за АРС може да избере 
да не провежда тази процедура чрез 
платформата за ОРС. В тези случаи 
член 9, параграф 1 не се прилага.

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предприема необходимите 
мерки за създаването и поддържането на 
електронна база данни, в която 
съхранява информацията, обработена 
съгласно член 5, параграф 3 и член 9, 
буква в).

Комисията предприема необходимите 
мерки за създаването и поддържането на 
електронна база данни, в която 
съхранява информацията, обработена 
съгласно член 5, параграф 3 и член 9, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията има достъп до 
информацията, обработвана съгласно 
член 9, за целите на мониторинга на 
използването и функционирането на 
платформата за ОРС и изготвянето на 

2. Комисията има достъп до 
информацията, обработвана съгласно 
член 9, за целите на мониторинга на 
използването и функционирането на 
платформата за ОРС и изготвянето на 
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докладите, посочени в член 17. Тя 
обработва лични данни на ползвателите 
на платформата, доколкото това е 
необходимо за функционирането и 
поддръжката на платформата, 
включително за целите на мониторинга 
на използването на платформата от 
структурите за АРС и посредниците за 
ОРС.

докладите, посочени в член 17. Тя 
обработва лични данни на ползвателите 
на платформата, доколкото това е 
необходимо за функционирането и 
поддръжката на платформата, 
включително за целите на мониторинга 
на използването на платформата от 
структурите за АРС и консултантите 
по проблемите на потребителите.

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Личните данни във връзка с даден 
спор се съхраняват в базата данни, 
посочена в параграф 1, само за периода, 
необходим за постигане на целите, за 
които са били събрани, както и за да се 
гарантира, че субектите на данни имат 
достъп до своите лични данни, за да 
упражняват своите права, и се заличават 
автоматично най-късно шест месеца 
след датата на приключване на спора, 
предаден на платформата за ОРС 
съгласно член 9, буква в), подточка iii). 
Гореспоменатият срок за съхранение се 
прилага за лични данни, съхранявани в 
национални досиета от структура за 
АРС или посредник за ОРС, който е 
разглеждал съответния спор, освен ако 
правилникът за дейността, прилагат от 
структурата за АРС, или конкретни 
разпоредби на националното 
законодателство предвиждат по-дълъг 
срок за съхранение.

3. Личните данни във връзка с даден 
спор се съхраняват в базата данни, 
посочена в параграф 1, само за периода, 
необходим за постигане на целите, за 
които са били събрани, както и за да се 
гарантира, че субектите на данни имат 
достъп до своите лични данни, за да 
упражняват своите права, и се заличават 
автоматично най-късно шест месеца 
след датата на приключване на спора, 
предаден на платформата за ОРС 
съгласно член 9, буква в), подточка iii). 
Гореспоменатият срок за съхранение се 
прилага за лични данни, съхранявани в 
национални досиета от структура за 
АРС или консултант по проблемите 
на потребителите, който е разглеждал 
съответния спор, освен ако правилникът 
за дейността, прилагат от структурата за 
АРС, или конкретни разпоредби на 
националното законодателство 
предвиждат по-дълъг срок за 
съхранение.

Or. en
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Изменение 68
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки посредник за ОРС или 
структура за АРС се регистрира като 
контролиращ орган съгласно член 2, 
буква г) от Директива 95/46/ЕО по 
отношение на своите дейности по 
обработка на данни съгласно настоящия 
регламент и гарантира, че тези дейности 
са в съответствие с правилата за защита 
на данните, посочени в националното 
законодателство, прието съгласно 
Директива 95/46/ЕО. Във връзка с 
отговорностите й съгласно настоящия 
регламент и обработването на лични 
данни във връзка с тези отговорности, 
Комисията се счита за контролиращ 
орган съгласно член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

4. Всеки консултант по проблемите 
на потребителите или структура за 
АРС се регистрира като контролиращ 
орган съгласно член 2, буква г) от 
Директива 95/46/ЕО по отношение на 
своите дейности по обработка на данни 
съгласно настоящия регламент и 
гарантира, че тези дейности са в 
съответствие с правилата за защита на 
данните, посочени в националното 
законодателство, прието съгласно 
Директива 95/46/ЕО. Във връзка с 
отговорностите й съгласно настоящия 
регламент и обработването на лични 
данни във връзка с тези отговорности, 
Комисията се счита за контролиращ 
орган съгласно член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Консултантите по проблемите на 
потребителите и структурите за АРС 
са обект на правила за опазване на 
професионалната тайна или други 
еквивалентни задължения за 
поверителност, посочени в 
националното законодателство.

Or. en
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Изменение 70
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема подходящите 
технически и организационни мерки за 
гарантиране на сигурността на 
информацията, обработвана съгласно 
настоящия регламент, включително 
подходящ контрол на достъпа до 
данните, план за сигурност и 
управление на инциденти, свързани със 
сигурността, съгласно член 22 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

2. Комисията предприема подходящите 
технически и организационни мерки за 
гарантиране на сигурността на 
информацията, обработвана съгласно 
настоящия регламент, включително 
подходящ контрол на достъпа до 
данните, план за сигурност, оценка на 
въздействието във връзка с 
неприкосновеността на личния 
живот и управление на инциденти, 
свързани със сигурността, съгласно член 
22 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. en

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

търговеца, до система за обработване на 
жалби на потребители, управлявана от 
търговеца, или до омбудсман на 
дружество.

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Информацията за 
потребителите, предвидена в 
настоящия член, се подрежда на едно 
и също място с интернет 
страницата на търговеца с цел 
потребителят да има общ поглед 
върху всички съответни права в това 
отношение.

Or. en

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актове за изпълнение заличава се
1. Комисията ще се подпомага от 
комитет. Комитетът е комитет по 
смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. Където има позоваване на 
настоящия параграф, се прилага член 
4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3. Където има позоваване на 
настоящия параграф, се прилага член 
5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Когато становището на комитета 
трябва да бъде получено чрез писмена 
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процедура, тази процедура се 
прекратява без резултат, когато в 
рамките на определения срок за 
предаване на становището 
председателят на комитета вземе 
такова решение или обикновено 
мнозинство от членовете на 
комитета поиска това.

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 4, се 
предоставя за неопределен срок от 
[Служба за публикации — да се добави 
датата от член 18, параграф 1 = 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
5, параграф 6, член 6, параграф 5 и 
член 7, параграф 4, се предоставят на 
Комисията за неопределен срок от ... * .

_____________
* ОВ: Моля въведете дата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 4, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 

3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 5, параграф 6, член 6, 
параграф 5 и член 7, параграф 4, може 



PE487.752v01-00 42/50 PR\899153BG.doc

BG

Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него. То поражда действие в 
деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него. То поражда действие в 
деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 76
Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, която се предоставя 
при попълване на електронния 
формуляр за жалби

Модел на електронния формуляр за 
жалби

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) информация дали 
жалбоподателят е потребител или 
търговец*;

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) информация дали 
жалбоподателят е потребител или 
търговец;

(2) име, електронен адрес и географски 
адрес на потребителя;

Or. en

Изменение 79
Предложение за регламент
Приложение – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) име, адрес, електронен адрес,
географски адрес и интернет страница 
на търговеца;

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Приложение – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) информация дали ответникът е 
потребител или търговец;

(4) вид на стоките или услугите, за 
чиято продажба или предоставяне се 
отнася жалбата*;
(*) избира се от „падащ“ списък

Or. en

Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) вид на стоките или услугите, за 
чиято продажба или предоставяне се 

(5) език на потребителя **
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отнася жалбата;
(**) възможност за избиране на 
повече от един език от „падащ“ 
списък

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) основания на жалбата; (6) метод на комуникация, чрез който 
са били предложени стоките или 
услугите, и метод на комуникация, 
чрез който е направена поръчката *;

Or. en

Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) местопребиваване на потребителя 
към момента на поръчване на стоките 
или услугите;

(7) ако е приложимо, място, където 
търговецът е направил офертата или 
стоките или услугите са били 
доставени или е трябвало да бъдат 
доставени чрез клон, агенция или 
друго представителство — мястото, 
където се намира въпросният клон, 
агенция или друго представителство;

Or. en

Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) метод на комуникация, чрез който 
са били предложени стоките или
услугите, и метод на комуникация, 
чрез който е направена поръчката;

(8) език на договора или, ако не е 
известен, езикът, който е използван 
на интернет страницата;

Or. en

Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ако е необходимо, когато 
търговецът е направил офертата или 
стоките или услугите са били 
доставени или е трябвало да бъдат 
доставени чрез клон, агенция или 
друго представителство — мястото, 
където се намира въпросният клон, 
агенция или друго представителство;

(9) структурите за АРС, които 
търговецът е поел ангажимент да 
използва [ако са известни].

Or. en

Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) език на договора; (10) основания на жалбата [описание 
на жалбата, до 1 000 думи]

Or. en

Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение – точка 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) структурите за АРС, които 
търговецът се е ангажирал да 
използва съгласно член 10, параграф 1 
от Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
ако са известни.

(11) Приложени документи

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Проектът на предложение на Комисията има за цел създаването на европейска 
платформа за онлайн решаване на спорове („платформа за ОРС“). Това ще бъде 
интерактивна интернет страница, предлагаща на потребителите и търговците единен 
портал за достъп до извънсъдебно решаване на някои спорове – договорни спорове, 
възникващи от трансгранична продажба на стоки или предоставяне на услуги от страна 
на търговец, установен в държава членка, на пребиваващ в друга държава членка.
Платформата ще бъде безплатна и достъпна на всички официални езици на ЕС.
Предложението трябва да се разглежда във връзка с проекта на предложение за 
директива за алтернативно решаване на потребителски спорове („Директива за АРС“). 
Този проект на директива има за цел повишаване на защитата на потребителите като 
гарантира, че всички жалби на потребители могат да бъдат представени на структура за 
АРС (напр. арбитър, помирител, омбудсман или съвет по жалбите) за извънсъдебно 
разрешаване. 

Платформата за ОРС ще може да определя компетентна структура за АРС, попадаща в 
обхвата на Директивата за АРС, и ще съобщава основна информация за тази структура 
(такси, език(ци) на процедурата, обвързващ или необвързващ характер на резултата от 
процедурата и др.) на страните. При съгласие между страните, чиято жалба разглежда 
АРС, платформата автоматично ще предава жалбата на тази структура за АРС, която 
ще се стреми да разреши спора в рамките на 30 дни, прилагайки свои собствени 
процедурни правила. Съгласието на търговеца за използване на АРС ще се приема за 
дадено, ако съгласно разпоредбите относно информацията за клиентите в Директива за 
АРС, той е поел ангажимента да използва съответната структура за АРС на своя 
уебсайт. 
Платформата ще предоставя възможност на страните и на структурата за АРС да 
провеждат процедурата за решаване на спора онлайн. „Мрежата от посредници за ОРС“ 
ще бъде създадена за подкрепа на решаването на спорове, които ще се предават чрез 
платформата за ОРС.

Обхват на Регламента

Докладчикът подкрепя основния принцип за предоставяне на доброволни системи за 
АРС във всеки стопански сектор, за да се улесни правната защита на потребителите. 

Докладчикът приветства факта, че проектът на регламент се прилага за жалби, 
подадени не само от клиенти, но и от търговци. Въпреки че докладчикът е съгласен, че 
в чисто статистически план повечето жалби ще бъдат подадени от потребители, е 
важно инструментът да е наличен и за жалби от страна на търговци, например в случай 
на неплащане или на отказ за приемане на доставката на стоки. Това е още по-важно в 
светлината на факта, че системата за АРС, посочена в проекта на директива, е 
доброволна и следователно е от съществено значение законодателството да предвижда 
стимули търговците да се ангажират с АРС.

Въпреки това докладчикът изразява съжаление относно факта, че проектът на 
регламент се прилага само за спорове, произтичащи от трансгранична продажба на 
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стоки или предоставяне на услуги от страна на търговец, установен в държава членка, 
на лице, пребиваващо в друга държава членка. 
Докладчикът насърчава членовете на ЕП да търсят по-амбициозно решение от 
съдържащото се в проекта на регламент и предлага обхватът му да бъде разширен, така 
че да включва вътрешните онлайн спорове, тъй като често е трудно потребителите да 
установят дали купуват продукти и услуги на трансгранична основа, когато извършват 
онлайн сделки. 
Освен това, предвид факта, че интернет икономиката се ръководи от т.нар. мрежов 
ефект (т.е. колкото повече един инструмент като Google или Facebook се използва, 
толкова той е по-изгоден за потребителите); колкото по-голям е броят на спорове, 
подадени от ползватели на платформата за ОРС, толкова по-голям е стимулът за 
структурите за АРС и за търговците да й сътрудничат, като по този начин се създава 
„непорочен кръг“, който ще бъде от полза за потребителите, ще насърчава 
електронната търговия и ще подобрява функционирането на вътрешния пазар за 
търговия на дребно. Тъй като фиксираните разходи за създаване на платформата ще 
останат същите независимо от обхвата й, тази „мрежова полза“ ще бъде постигната без 
да се стига до голямо увеличение на общите разходи за управлението на разширената 
платформа.

Ролята на посредниците

Докладчикът отбелязва, че ролята на мрежата от посредници за ОРС (които 
докладчикът възнамерява да преименува на „консултанти по проблемите на 
потребителите“) е доста ограничена в проекта на регламент. Предвижда се тези 
консултанти по проблемите на потребителите за ОРС да се намесват само като 
последна възможност за информиране на потребителите за други начини за правна 
защита, когато даден спор не може да бъде разрешен чрез платформата. При поискване 
те ще улесняват също така комуникацията между страните и компетентна структура за 
АРС. Освен това те ще изготвят годишен доклад за дейността относно 
функционирането на платформата.

Това е пряко следствие от принципно противоречие в проекта на регламент – това, че 
платформата ще бъде ИТ инструмент, управляван от Европейската комисия от 
Брюксел, но посредниците ще бъдат установени в държавите членки. 

Докладчикът призовава за по-голяма роля на консултанти по проблемите на 
потребителите, така че жалбоподателите да могат да се свързват с тях във всеки момент 
по време на процеса на разрешаване на жалбата им. Те следва да бъдат тясно свързани с 
функционирането на платформата и на разположение да подадат ръка на потребители 
от момента, в който формулярът за жалби бъде попълнен. Консултантите по 
проблемите на потребителите ще помагат на страните да избират структура за АРС, ако 
платформата за ОРС е определила повече от една. Те могат също така да помагат за 
разрешаването на проблеми, свързани с езика и превода, ако спорът има трансграничен 
характер. Освен да помагат на жалбоподателите да използват платформата за ОРС, 
консултантите по проблемите на потребителите следва да предоставят обща 
информация на потребителите за техните права и да предлагат други начини на 
действие като например свързване с търговеца, започване на съдебно производство и 
т.н. Ако не може да бъде определена структура за АРС, компетентна за разрешаване на 
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спора, консултантите по проблемите на потребителите ще бъдат също така и последна 
възможност за страните, като им помогнат да намерят решение по взаимно съгласие. 

Ролята на европейските потребителски центрове

Проектът на регламент предвижда държавите членки да могат да предоставят 
отговорността за извършване на дейностите, отредени на посредниците, на Мрежата на 
европейските потребителски центрове, на сдружения на потребители или на друга 
организация. Докладчикът би желал да обърне внимание на факта, че европейските 
потребителски центрове се споменават в Решение № 1926/2006/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета за създаване на програма за действие на Общността в областта 
на политиката за защита на потребителите (2007—2013 г.) и че те вече предоставят 
информация и подкрепа на потребителите, за да им помогнат да упражняват правата си 
и да получат достъп до подходящо разрешаване на спорове. 

Въз основа на това изглежда уместно да се измени проектът на регламент, за да се 
установи, че консултантите по проблемите на потребителите ще бъдат установени в 
европейските потребителски центрове. Това засилване на ролята на европейските 
потребителски центрове ще извърви дълъг път към създаването на „едно гише“ за 
всички запитвания от граждани на ЕС. За да се постигне това, докладчикът предлага 
ОРС да бъдат настанени на портала, „Вашата Европа“, управляван от Европейската 
комисия, който предлага практическа помощ и съвети за правата на гражданите на ЕС. 

Срокове

Докладчикът би искал да припомни стария принцип „забавено правосъдие е отказано 
правосъдие“ и отбелязва, че разпоредбите за обработване и предаване на жалби не 
определят никакъв срок от време между попълването на формуляра за жалби на 
платформата за ОРС и подаването на жалбата от платформата на съответната структура 
за АРС или при липса на споразумение между потребител и търговец за отнасяне на 
въпроса - момента, в който жалбата не се обработва допълнително. Следователно се 
предлага срок от седем работни дни за обработване на жалбата от платформата. 
Предложената промяна е съпътствана от други промени с цел поясняване и 
рационализиране на натовареността на платформата за ОРС. 

Въз основа на това докладчикът вярва, че максималният срок от време от 30 дни за 
разрешаване на спорове от структура за АРС следва да бъде изменен. Вместо това се 
предлага срокът от време за разрешаване на спор да бъде удължен на 90 дни, в 
съответствие с разпоредбите на Директивата за АРС. Този период от време ще започва 
да тече след като спорът е получен от структурата за АРС.

Защита на данните

Докладчикът би желал да припомни становището на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, което приветства факта, че принципите за защита на данните са 
включени в текста, по-специално във връзка с целта и ограничаването на достъпа, 
ограничаването на срока за съхранение и мерките за сигурност, предвидени в член 11. 
В допълнение на това докладчикът предлага данните да бъдат споделяни с 
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консултантите по проблемите на потребителите само когато информацията трябва да се 
знае и Комисията да провежда оценки на въздействието във връзка с 
неприкосновеността на личния живот. 

Актове за изпълнение и делегирани актове 
Докладчикът разбира, че Комисията има нужда от известно пространство за действие за 
създаването на този нов инструмент и за неговото практическо прилагане.

Въпреки това с цел да се гарантира, че Европейският парламент изпълнява ролята си на 
контрол в полза на потребителите, се предлага изпълнителните правомощия, поискани 
от Комисията във връзка с (i) функционирането на платформата, (ii) условията за 
сътрудничество между посредниците за ОРС и (iii) условията относно електронния 
формуляр за жалби да бъдат заменени от делегирани актове.

По-специално докладчикът е загрижен за възможностите за превод на платформата за 
ОРС и иска да се гарантира, че тя работи правилно във всяка езикова комбинация. Тя 
желае също така да гарантира, че интерфейсът между потребителите и платформата 
(т.е. електронният формуляр за жалби) е лесен за използване от страна на 
потребителите. Най-добрият начин за постигане на тези цели е да се гарантира, че 
Парламентът запазва правото си на вето върху предложенията на Комисията в тази 
връзка.


