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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за регламент за 
онлайн решаване на потребителски спорове, тъй като той ще допринесе за 
функционирането на вътрешния пазар и ще подобри обхвата на АРС, като се има 
предвид, че достъпът до АРС може да бъде труден поради езикови бариери, непознати 
процедури и т.н.

И все пак, той е твърдо убеден, че предложената система може да постигне тези цели, 
само ако е всеобхватна (включва вътрешни и трансгранични, както и онлайн и офлайн 
сделки), ако е в съответствие с високите стандарти (висока защита на потребителите, 
безпристрастност, ефикасност , прозрачност), лесна е за употреба, осигурява ефикасни  
резултати и запазва достъпа до правосъдие, т.е. по-специално не лишава потребителите 
от правото им да търсят правна защита пред съда.

Предложените изменения целят да постигнат това по-специално чрез:
 разширяване обхвата както на трансграничните, така и на вътрешните сделки, 

като се има предвид, че липсва основание (а често и практическа възможност) за 
разграничаване между тези два вида сделки; поради същата причина обхватът 
следва да включва и спорове, възникващи във връзка с офлайн сделки;

 преименуване на платформата на „платформа за онлайн обозначаване“, с цел по-
ясно да бъдат описани нейната функцията („обозначаване“) и обхватът й (който, 
като онлайн инструмент, обхваща както онлайн, така и офлайн сделките);

 гарантиране, че онлайн платформата за обозначаване действително максимално 
подпомага потребителите при възползването от АРС: включване в платформата 
на достъп до службите за жалби на търговците, чрез осигуряване на публично 
достъпна за всички заинтересовани страни изчерпателна информация относно 
АРС процедурите и структурите за АРС; поместването в платформата на 
информация за връзка с посредниците; осигуряване на помощ за потребителите, 
заедно със звената за контакт и посредниците, при попълването на формулярите 
за жалби и избирането на най-подходящата структура за АРС, и чрез 
подпомагане, като се използва ad-hoc механизъм, съставен от компетентни 
посредници, в случай че като първа стъпка не може да бъде установена никаква 
компетентна структура за АРС от потребителя и търговеца;

 посочване на отговорността на Комисията за онлайн платформата по най-ясния 
възможен начин;

 насърчаване на евтино АРС и на използването на онлайн инструменти чрез 
информиране на потребителите по възможно най-пълния и своевременен начин 
относно аспектите като такси и необходимо лично присъствие, както и чрез 
изричното включване на аспекта за онлайн комуникация в клаузата за 
преразглеждане;

 ясно определяне на крайните срокове, в които компетентната структура за АРС 
трябва да бъде намерена, а спорът - решен;

 реорганизиране на възлагането на изпълнителни и делегирани актове в 
сравнение с предложението на Комисията, с оглед по-доброто отразяване на 
целите на член 290 ДФЕС.



PE486.178v01-00 4/36 PA\897798BG.doc

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за онлайн решаване на 
потребителски спорове (Регламент за 
ОРС за потребители)

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за онлайн платформа за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) В съответствие с член 26, параграф 2 
от ДФЕС, вътрешният пазар включва 
пространство без вътрешни граници, в 
което е гарантирано свободното 
движение на стоки и услуги. За да може 
потребителите да имат доверие във 
вътрешния пазар и да имат полза от него 
е необходимо те да имат достъп до 
лесни и евтини средства за решаване на 
спорове, възникнали при продажбата на 
стоки или предоставянето на услуги.
Това очевидно е важно в случаите, 
когато потребителите извършват 
трансгранични покупки, но също така 
и при вътрешните сделки. Може 
също да възникне трудност при 
разграничаването на трансгранични и 
вътрешни сделки, от една страна, и 
онлайн и офлайн сделки, от друга. За 
тази цел настоящият регламент 
следва да се прилага както при 
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трансгранични и вътрешни, така и 
при онлайн и офлайн сделки.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Вътрешният пазар е реалност за 
потребителите в тяхното всекидневие, 
когато пътуват, купуват и извършват 
плащания. Потребителите са ключови 
участници на вътрешния пазар и поради 
това следва да бъдат поставени в 
центъра на вниманието. Потребителите 
и търговците следва да се чувстват 
уверени при сключването на сделки на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

извънсъдебни решения за техните 
спорове. Така понастоящем споровете
често остават нерешени.

(Това изменение (заличаването на 
„трансгранични“ и на „сделки онлайн“) 
се прилага в целия текст. Приемането 
му ще наложи съответни промени в 
целия текст.)

Or. en

Изменение 5

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) Алтернативното решаване на 
спорове предлага просто и евтино 
извънсъдебно решаване на спорове. В 
момента обаче липсват механизми, 
които да позволяват на потребителите и 
търговците да решават спорове с 
електронни средства. Това е във вреда 
на потребителите, представлява пречка 
за сделките, създава условия на 
неравнопоставеност за търговците и 
така възпрепятства развитието на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 

(8) Настоящият регламент следва да се 
прилага за извънсъдебното решаване на 
договорни спорове между потребители 
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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.

и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги 
от търговци. Той не следва да се 
прилага за спорове между потребители 
и търговци, възникнали при продажбата 
на стоки или предоставянето на услуги, 
ако поне една от страните не е 
установена или не пребивава в държава-
членка на Съюза към момента, в който 
потребителят поръчва тези стоки или 
услуги.

Or. en

Изменение 7

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Настоящият регламент не следва да 
се прилага за спорове между търговци.

Or. en

Изменение 9

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

(14) Настоящият регламент има за цел 
създаването на платформа за онлайн
обозначаване на европейско равнище.
Платформата 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. 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 



PA\897798BG.doc 9/36 PE486.178v01-00

BG

(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.

страните възможността да провеждат 
процедурата за рeшаване на спора чрез 
платформата.

(Това изменение („платформа за онлайн 
обозначаване“) се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст.)

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията следва да установи, 
развие, поддържа и осигурява 
експлоатацията на платформата, 
по-специално чрез осигуряването на 
необходимото финансиране и 
експертни познания.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Една система на европейско 
равнище следва да се основава на 
действащите структури за АРС в 
държавите членки и да зачита правните 
традиции на държавите членки.
Структурите за АРС, до които е 
подадена жалба чрез платформата за
онлайн обозначаване, трябва 
следователно да прилагат свои 
собствени правилници за дейността, 
включително правилници за разходите.
В този контекст следва да се 
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правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

припомни, че съгласно член 8, буква в) 
на Директива ..../.../ЕС [= Директива 
за АРС за потребители] Служба за 
публикации — да се добави 
референтният номер], разходите за 
потребители следва да бъдат 
умерени. Настоящият регламент обаче 
има за цел създаването на някои общи 
правила, приложими за тези процедури, 
които ще гарантират тяхната 
ефективност. Това следва да обхваща 
правила, които гарантират бързото 
рeшаване на споровете.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С оглед насърчаването на 
разглеждането на жалби 
посредством платформата, когато 
страните не постигнат съгласие 
относно една компетентна 
структура за АРС, следва да има 
възможност за прибягване до 
механизъм ad hoc, освен ако една от 
страните е възразила на това.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държавите членки, които предоставят 
платформа за дейността на посредници.

(Това изменение („заличаване на 
„онлайн“/„ОРС“ по отношение на 
посредниците и звената за контакт) се 
прилага в целия текст. Приемането му 
ще наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) За да не се увеличават звената за 
достъп за потребители, държавите 
членки следва, на първо място, да 
възложат отговорността за звената 
за контакт на своите центрове от 
Мрежата на Европейските 
потребителски центрове. 
Посредниците следва да оказват 
подкрепа за решаването на спорове 
посредством платформата, по-
специално чрез подпомагане и 
информиране на потребителите. Тъй 
като успехът на платформата 
поради тази причина ще зависи и от 
възможностите и експертните 
познания на посредниците, те следва 
да бъдат подходящо обучени от 
Комисията и държавите членки. 

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Търговците следва да информират 
потребителите на своите интернет 
страници относно платформата за ОРС
и да осигурят електронна връзка към 
нейната интернет страница. Те също 
така следва да предоставят тази 
информация, когато потребител подаде 
жалба до търговеца, до система за 
обработване на жалби на потребители, 
управлявана от търговеца, или 
омбудсман на дружество. Това 
задължение не следва да засяга член 10, 
параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер] за 
информирането на потребителите 
от страна на търговците относно 
процедурите за АРС, които са 
приложими за въпросните търговци, 
както и по въпроса дали търговците 
се ангажират да използват процедури 
за алтернативно решаване на спорове, 
за да решават спорове с потребители.
Освен това въпросното задължение не 
следва да засяга член 6, параграф 1, 
буква у) и член 8 от Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на потребителите. В 
член 6, параграф 1, буква у) от 
Директива 2011/83/ЕС по отношение на 
потребителските договори, сключени 
дистанционно или извън търговския 
обект, е предвидено, че търговецът 
трябва да информира потребителя за 
възможността да прибегне до 
извънсъдебен механизъм за подаване на 
жалби и правна защита, на който 
търговецът е подчинен, и за методите за 
получаване на достъп до механизма, 
преди потребителят да бъде обвързан с 

(22) Търговците следва да информират 
потребителите на своите интернет 
страници относно платформата за
онлайн обозначаване и да осигурят 
електронна връзка към нейната 
интернет страница. Те също така следва 
да предоставят тази информация, когато 
потребител подаде жалба до търговеца, 
до система за обработване на жалби на 
потребители, управлявана от търговеца, 
или омбудсман на дружество. Това 
задължение не следва да засяга член 10, 
параграфи 1—3 от Директива .../.../ЕС 
[Служба за публикации — да се добави 
референтният номер]. Освен това 
въпросното задължение не следва да 
засяга член 6, параграф 1, буква у) и 
член 8 от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите. В член 6, параграф 1, 
буква у) от Директива 2011/83/ЕС по 
отношение на потребителските 
договори, сключени дистанционно или 
извън търговския обект, е предвидено, 
че търговецът трябва да информира 
потребителя за възможността да 
прибегне до извънсъдебен механизъм за 
подаване на жалби и правна защита, на 
който търговецът е подчинен, и за 
методите за получаване на достъп до 
механизма, преди потребителят да бъде 
обвързан с договора. Задължението за 
информиране на потребителите за 
съществуването на платформата за 
онлайн обозначаване не следва да 
създава прекомерна административна 
тежест за МСП по смисъла на 
Препоръка 2003/361 на Комисията от 
6 май 2003 г. относно дефиницията на 
микро-, малки и средни предприятия1.
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договора. МСП следва да предават на 
потребителите цялата съответна 
информация, когато те се сблъскат с 
определен проблем.
___________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) С цел допълването или изменението 
на определени несъществени елементи 
от настоящия регламент, правомощията 
за приемане на актове съгласно член 290 
от ДФЕС следва да бъдат делегирани на 
Комисията във връзка с условията за 
сътрудничество с мрежата на 
посредниците и условията за
електронния формуляр за жалби. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури своевременно и подходящо 
предаване на съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 17

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 
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.

(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 
платформата за онлайн обозначаване.
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 разглеждане следва да 
бъде използвана за приемането на 
правила относно условията за
упражняване на функциите на 
платформата за онлайн 
обозначаване.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящият регламент се прилага за 
извънсъдебното решаване на договорни 
спорове, възникнали при продажба на 
стоки или предоставяне на услуги 
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 онлайн 
платформа за алтернативно
решаване на спорове.
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спорове.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „трансгранична 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 държава-
членка, различна от държавата-
членка, в която е установен 
търговецът;

заличава се
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Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – буква ж) – алинея 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, независимо дали се 
извършват чрез представители, и 
опитите от страна на съдия за уреждане 
на спор в хода на съдебно производство 
във връзка с този спор не се считат за 
процедури за АРС;

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) въз основа на информацията, 
съдържаща се в електронния формуляр 
за жалби,

i) установява, включва чрез 
препращане към ad-hoc група на 
посредници, една или повече 
компетентни структури на страните и ги 
информира относно таксите, които 
трябва платят, ако има такива, езика или 
езиците, на които ще се проведе 
процедурата, приблизителната 
продължителност на процедурите, ако 
има такива, съответно 
необходимостта от лично 
присъствие на страните или на 
техни представители, доброволното 
или задължително участие в 
процедурите за АРС и задължителния 
или незадължителен характер на 
резултата от процедурата, в 
съответствие с приложимото 
национално право; или

ii) информира жалбоподателя, че въз 
основа на подадената информация не 
може да бъде установена компетентна 
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структура за АРС;

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) публикува информация относно 
звената за контакт в държавите 
членки и съответните посредници за 
решаване на спорове, включително 
данни за връзка, в съответствие с 
посоченото в член 6;  

Or. en

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя обща информация относно 
алтернативното решаване на спорове 
като средство за извънсъдебно уреждане 
на спорове;

з) предоставя обща информация относно 
алтернативното решаване на спорове и я 
популяризира като средство за 
извънсъдебно уреждане на спорове;

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) предоставя информация относно 
обичайно използваните методологии 
и статистически данни, разбити в 
съответствие с различните 
обхванати теми; 

Or. en
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) предоставя информация относно 
принципните права на 
потребителите под ясна, 
изчерпателна и разбираема форма, 
включително под формата на „Често 
задавани въпроси“ по теми, които 
най-често засягат потребителите, 
ако е целесъобразно чрез използване на 
интерактивни средства;  

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставената в съответствие с 
първа алинея информация е достъпна 
за заинтересованите потребители и 
търговци, независимо дали 
интересите им са свързани с 
подаването на жалба или не.  

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Комисията отговаря за 
разработването, функционирането и 
поддръжката на платформата за онлайн 
обозначаване, по-конкретно като 
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данни. осигурява достатъчно средства и
опит, и за сигурността на съдържащите 
се в нея данни.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка определя едно 
звено за контакт за разрешаване на 
спорове (наричано по-долу „звено за 
контакт“) и съобщава на Комисията 
неговото наименование и данни за 
контакт.

1a. Държавите-членки поверяват на 
първо място отговорността за 
звената за контакт на своите 
центрове от Мрежата на 
европейските потребителски 
центрове.  В случай че съответният 
център от Мрежата на европейските 
потребителски центрове няма 
възможност да изпълни задачата, 
държавите членки могат да поверят 
отговорност и на сдружения на 
потребители или на друга 
организация. Във всеки случай, при 
поверяването на отговорността, 
държавите членки отдават 
предимство на съществуващите 
структури. 
1б. Всяко звено за контакт разполага 
с поне двама посредници за решаване 
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на спорове (наричани по-долу 
„посредници“).  Звеното за контакт 
осигурява на потребителите 
възможност да се свържат директно 
с посредниците, включително чрез 
електронна поща и телефон. 

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) ако е необходимо, подпомага 
потребителите при попълване на 
електронен формуляр за жалба в 
съответствие с член 7, параграф 1; 

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) ако е необходимо, подпомага 
потребители при избора на една или 
повече структури за АРС в 
съответствие с член 8, параграф 1, 
букви а) и б);

Or. en

Изменение 34

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 

г) информират страните относно 
предимствата и недостатъците на 
процедурите, прилагани от 
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предлаганите структури за АРС; предлаганите структури за АРС, като 
по-конкретно вземат предвид 
съответно  приложимите такси, 
езика или езиците, на които ще се 
осъществи процедурата, 
приблизителната продължителност 
на процедурата, необходимостта от 
лично присъствие на страните или на 
техни представители, доброволното 
или задължително участие в 
процедурите за АРС  и 
задължителния или незадължителен 
характер на резултата от 
процедурата, в съответствие с 
приложимото национално право. 

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията и държавите членки 
осигуряват подходящо обучение на 
посредниците, за да гарантират, че 
те притежават необходимия опит, 
за да изпълняват задълженията си в 
съответствие с параграф 2. 

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 16 относно 
условията за сътрудничество между 
посредниците, като отчита по-
конкретно резултатите от 
годишната среща на посочената в 
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параграф 3. параграф 4 мрежа на посредниците. 

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове съгласно 
член 16, за да коригира 
информацията, посочена в 
приложението, като отчита 
критериите, по които структурите 
за АРС, нотифицирани на Комисията 
съгласно член 17, параграф 2 от 
Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, добавете номера 
на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)], 
които разглеждат спорове, попадащи 
в приложното поле на настоящия 
регламент, определят съответното 
им приложно поле.

заличава се

Or. en

Изменение 38

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, 

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 16 относно 
електронния формуляр за жалби , като 
отчита техническия напредък. 
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параграф 2.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При получаване на изцяло 
попълнен формуляр за жалба, 
платформата за онлайн обозначаване 
обработва жалбата, както следва: 
а) платформата предоставя 
информацията, посочена в параграфи 
2 и 3, по-конкретно списък на всички 
компетентни структури за АРС, ако 
такива са установени;
б) потребителят може да избере една 
или повече структури от 
предоставения списък;
в) търговецът може да избере една 
или повече структури от 
предоставения списък, ако все още не 
се е ангажирал да използва една от 
тях съгласно член 10, параграф 1 от 
Директива …/…/ЕС [Служба за 
публикации — моля, въведете 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)]; 
г) платформата автоматично избира 
дали да предаде жалбата 
i) на АРС структура, установена в 
съответствие с параграф 1б или 1в; 
или
ii) или на посочената в параграф 1г аd-
hoc група на посредници; 
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или в съответствие с параграф 1д да 
прекрати обработването на  
жалбата.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. 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.

(Вж. изменението на член 8, параграф 5)

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. 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 
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автоматично предава жалбата на 
въпросната структура за АРС.

(Вж. изменението на член 8, параграф 6)

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В случай че страните не 
постигнат споразумение относно 
една компетентна АРС структура и в 
случай че никоя от страните не е  
представила възражение, 
платформата автоматично се 
обръща към ad-hoc група на 
посредници, която включва, 
съответно, равен брой от един или 
повече посредници от место 
пребиването на потребителя и от 
мястото на установяване на 
търговеца.  Посочената ad-hoc група 
се опитва да установи АРС 
структура, за която търговецът и 
потребителят могат да постигнат 
съгласие. Ако този опит не успее,  
обработването на жалбата се 
прекратява в съответствие с 
параграф 1д.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. В случай че не е установена 
компетентна АРС структура или в 
случай, че страните не отговорят на 
платформата, обработването на 
жалбата се прекратява. 
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Потребителят се информира за 
възможността да се свърже с 
посредник за получаване на 
информация относно други средства 
за правна защита.

(Вж. изменението на член 8, параграф 4; текстът  е адаптиран.).

Or. en

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информацията, че в случай, че 
страните не постигнат съгласие 
относно компетентната структура 
за АРС, жалбата се предава на ad-hoc 
група на посредници, която се състои 
от равен брой от един или повече 
посредници от место пребиването на 
потребителя и от мястото на 
установяване на търговеца, и която 
се опитва да установи структурата 
за АРС, за която търговецът и 
потребителят могат да се 
споразумеят;  в информацията се 
уточнява също, че страните могат да 
възразят на подобно участие на ad-
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hoc група на посредници;

Or. en

Изменение 46

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) наименованието и данните за контакт 
на звеното за контакт, включително на 
посредниците, 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
аа), а), б) и г);

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Жалба до компетентната 
структура за АРС се изпраща от 
платформата в рамките на период 
от 30 дни.

Or. en

Изменение 48

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. 

заличава се
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Потребителят бива информиран за 
възможността да се свърже с 
посредник за ОРС във връзка с 
информация за други средства за 
правна защита.

(Вж. изменението към член 8, параграф 1д (нов)).

Or. en

Изменение 49

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.

заличава се

(Вж. изменението към член 8, параграф 1б (нов)).

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай че страните се 
споразумеят за повече от една 

заличава се
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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.

(Вж. изменението към член 8, параграф 1в (нов)).

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) приключват процедурата за решаване 
на спора в рамките на 90 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 с допълнителен 
период от 90 дни;

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разпоредбите в параграф 1 не засягат 
разпоредбите на член 10 от Директива
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)].

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Задължението за информиране на 
потребителите относно 
съществуването на платформа за 
онлайн обозначаване във всички 
текстови съобщения в съответствие 
с параграф 1 не се прилага, ако 
търговецът е малко или средно 
предприятие (МСП).   В този случай 
търговецът предоставя информация 
относно платформата за онлайн 
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обозначаване, единствено след като 
потребителят е подал жалба срещу 
него. 
За целите на настоящия регламент 
МСП е търговец, който: 
а) осигурява заетост на по-малко от 
250 души персонал; както и 
б) чийто годишен оборот не 
надвишава 50 000 000 евро или общ 
годишен баланс не надвишава 43 000 
000 евро, или, за МСП, установено в 
държава членка, чиято валута не е 
еврото, съответстваща сума във 
валутата на тази държава членка.  

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Където има позоваване на 
настоящия параграф, се прилага член 
4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се

Or. en

Изменение 56

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. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5 и член 7, 
параграф 5, 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].

Or. en
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Изменение 57

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 
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.

3. Делегирането на правомощия по член 
6, параграф 5 и член 7, параграф 5
може 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 58

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7, 
параграф 4, влиза в сила само ако няма 
изразено възражение от страна на 
Европейския парламент или на Съвета
в срок от 2 месеца от уведомяването 
на Европейския парламент и на 
Съвета за този акт или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят
Комисията, че нямат възражения. Този 
срок се удължава с 2 месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5 и член 7, параграф 5, влиза в 
сила само ако Европейският парламент 
или Съветът не са повдигнали 
възражение в срок от три месеца, след 
като са получили нотификация за 
него, или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и Съветът
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с 3 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en



PA\897798BG.doc 35/36 PE486.178v01-00

BG

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предава на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент на 
всеки три години и за първи път не по-
късно от пет години след влизането в 
сила на настоящия регламент.
Докладът е придружен, ако е 
необходимо, от предложения за 
изменения на настоящия регламент.

Комисията предава на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
прилагането на настоящия регламент на 
всеки две години и за първи път не по-
късно от три години след влизането в 
сила на настоящия регламент, по-
конкретно относно равнището на 
приемане на платформата за онлайн 
обозначаване и приложимостта на 
формуляра за жалба, евентуалната 
необходимост от адаптиране на 
посочената в приложението 
информация, като се отчетат 
критериите, по които структурите 
за АРС се нотифицират на 
Комисията в съответствие с член 17, 
параграф 2 от   Директива …/…/ЕС 
[Служба за публикации — моля, 
добавете номера на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)] , 
които уреждат споровете, обхванати 
от настоящия регламент, определят 
съответното им приложно поле, 
както и възможностите за по-
нататъшно развитие на 
интерактивни средства за 
комуникация.    Докладът е 
придружен, ако е необходимо, от 
предложения за изменения на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага от 
[Служба за публикации — да се добави 
дата = 6 месеца след срока за прилагане 
за 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/EО
(Директива за АРС за потребители, 
както ще бъде добавена във тази 
директива съгласно член 22, параграф 1 
от нея], с изключение на член 5, 
параграфи 1, 4, 5 и 6, член 6, параграфи 
1, 2 и 6, член 7, параграфи 4 и 5, член 
10, член 15 и член 16, които се прилагат 
от датата, на която настоящият 
регламент влиза в сила.

2. Настоящият регламент се прилага от 
[Служба за публикации — да се добави 
дата = 6 месеца след срока за прилагане 
за 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/EО
(Директива за АРС за потребители, 
както ще бъде добавена във тази 
директива съгласно член 22, параграф 1 
от нея], с изключение на член 5, 
параграфи 1, 4, 5 и 6, член 6, параграфи 
1, 1а, 1б, 2 и 6, член 7, параграфи 4 и 5, 
член 10, член 15 и член 16, които се 
прилагат от датата, на която настоящият 
регламент влиза в сила.

Or. en


