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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства факта, че основната цел на новата програма 
„Потребители“, предложена от Комисията, е да отреди на умеещите да отстояват 
правата си потребители централно място на единния пазар, и по-специално по 
отношение на установяването на инструменти за откриване на пропуски в стандартите 
и практиките и за успешното им преодоляване в цяла Европа. От основно значение е 
потребителите да могат уверено да упражняват своите права съгласно 
законодателството на ЕС, а когато срещнат затруднения — да могат да разчитат както 
на ефективното зачитане на тези права, така и на лесен достъп до ефикасна защита.

В този контекст докладчикът приветства настоящите предложения относно онлайн 
решаването на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) и относно 
алтернативното решаване на потребителски спорове (Директива за АРС за 
потребители) и във връзка с това предлага определен брой изменения на 
предложението за програма „Потребители“ с цел гарантиране на необходимото 
финансиране на тези инициативи.

По отношение на цел 4 относно правоприлагането докладчикът счита, че действията 
следва да се засилят по отношение на административното сътрудничество и 
сътрудничеството по прилагане на законодателството с трети държави, които не 
участват в програмата, като по-специално се насърчава също така и по-задълбочено 
сътрудничество с международни организации относно въпроси, засягащи прилагането 
на правата на потребителите.

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
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на
потребителите. Полезността и 
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въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите следва да 
бъдат разработени съответни критерии.

въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка и винаги следва да се отчитат 
ползите от опростяването, 
разумното регулиране и свеждането 
до минимум на цените за 
потребителите и на 
административния тежест за МСП.
За целите на оценяването на политиката 
за потребителите следва да бъдат 
разработени съответни критерии.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Цел 3 — права и средства за защита:
да се укрепят правата на потребителите, 
по-специално чрез тяхното
регламентиране и подобряване на 
достъпа до средства за защита, в т.ч. 
алтернативно разрешаване на спорове
(АРС).

в) Цел 3 — права и средства за защита:
да се укрепят правата на потребителите, 
по-специално чрез разумно
регламентиране и подобряване на 
достъпа до лесни за използване
средства за защита, в т.ч. алтернативно 
разрешаване на спорове (АРС).

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез постигнатите 
резултати с помощта на алтернативното 
разрешаване на (споровете при 
разрешаването на) трансгранични 
спорове и благодарение на работата на 
обща за целия Европейски съюз онлайн 
система за разрешаване на споровете.

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез постигнатите 
резултати с помощта на алтернативното 
разрешаване на (споровете при 
разрешаването на) национални и
трансгранични спорове и благодарение 
на работата на обща за целия 
Европейски съюз онлайн система за 
разрешаване на споровете.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Цел 4 — правоприлагане: да се 
подкрепи реалното зачитане на правата 
на потребителите чрез укрепване на 
сътрудничеството между националните 
правоприлагащи органи и чрез подкрепа 
за потребителите със съвети.

г) Цел 4 — правоприлагане: да се 
подкрепи реалното зачитане на правата 
на потребителите чрез укрепване на 
сътрудничеството между националните 
правоприлагащи органи и с трети 
държави и чрез подкрепа за 
потребителите със съвети.

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез нивото на 
информационния поток и на 
сътрудничеството в рамките на мрежата 
на националните органи, отговарящи за 
политиката за защита на потребителите, 
и чрез дейността на европейските 
потребителски центрове.

Изпълнението на тази цел ще се измерва 
по-специално чрез нивото на 
информационния поток и на 
сътрудничеството в рамките на мрежата 
на националните органи, отговарящи за 
политиката за защита на потребителите, 
и чрез дейността на европейските 
потребителски центрове, както и чрез 
равнището на сътрудничество с 
международните организации.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение I - Цел III - точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Подготовка, оценка на 
транспонирането, наблюдение, 
оценяване, изпълнение и контрол върху 
ефективното прилагане от държавите-
членки на законодателни и други 
регулаторни инициативи за защита на 
потребителите и насърчаване на 
инициативите за съвместно регулиране 
и за саморегулиране, включително:

8. Подготовка, оценка на 
транспонирането, наблюдение, 
оценяване, изпълнение и контрол върху 
ефективното прилагане от държавите-
членки на законодателни и други 
регулаторни инициативи за защита на 
потребителите и насърчаване на 
инициативите за съвместно регулиране 
и за саморегулиране, включително:

в) проучвания, ex-ante и ex-post оценки, 
оценки на въздействието, обществени 

а) проучвания и действия по разумно 
регулиране като ex-ante и ex-post 
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консултации, оценка на 
съществуващото законодателство;

оценки, оценки на въздействието, 
обществени консултации, оценка и 
опростяване на съществуващото 
законодателство;

г) семинари, конференции, работни 
срещи и съвещания на заинтересованите 
страни и експерти;

б) семинари, конференции, работни 
срещи и съвещания на заинтересованите 
страни и експерти;

д) разработване и поддръжка на 
леснодостъпни публични бази данни, 
обхващащи прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
защитата на потребителите;

в) разработване и поддръжка на 
леснодостъпни публични бази данни, 
обхващащи прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
защитата на потребителите;

вa) насърчаване на действия в полза 
на защитата на потребителите с 
цел намаляване на 
административната тежест за 
МСП;

е) оценка на действията, предприемани 
в рамките на програмата.

г) оценка на действията, предприемани в 
рамките на програмата.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение I - Цел IV - точка 10 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) административно сътрудничество и 
сътрудничество по прилагане на 
законодателството с трети държави, 
които не участват в програмата.

г) административно сътрудничество и 
сътрудничество по прилагане на 
законодателството с трети държави, 
които не участват в програмата, и с 
международни организации.

Or. en


