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Изменение  252 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за цел 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Целта на настоящия регламент е 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

неоправданата дискриминация, 

основана пряко или непряко на 

националността или 

местожителството на 

потребителите, и чрез определяне на 

случаите, в които различното 

третиране не може да бъде оправдано 

по смисъла на член 20, параграф 2 от 

Директива 2006/123/ЕО. 

Or. en 

 

Изменение  253 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за цел 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Целта на настоящия регламент е 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

неоправданата дискриминация, 

основана пряко или непряко на 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиентите, и 

чрез определяне на случаите, в които 

различното третиране не може да 

бъде оправдано по смисъла на член 20, 

параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО. 
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Or. en 

 

Изменение  254 

Дита Харанзова, Ясенко Селимович, Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Настоящият регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиентите, и да 

допълни член 20 от Директива 

2006/123/ЕО. 

Or. en 

 

Изменение  255 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за цел 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Целта на настоящия регламент е 

да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар и 

да се постигне високо равнище на 

защита на потребителите чрез 

предотвратяване на дискриминацията, 

основана пряко или непряко на 

националността или местожителството 

на потребителите. 

Or. en 
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Изменение  256 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, 

Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Настоящият регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

неоправданата дискриминация, 

основана пряко или непряко на 

националността или местожителството 

на потребителите. 

Or. en 

 

Изменение  257 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящия регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиентите. 

1. Настоящият регламент има за 

цел да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар 

чрез предотвратяване на 

дискриминацията, основана пряко или 

непряко на националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиентите. 

Or. en 

 

Изменение  258 

Сабине Ферхайен, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Настоящият регламент не 

трябва да ограничава свободата на 

стопанска инициатива и свободата 

на договаряне, които са утвърдени в 

член 16 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

Or. de 

 

Изменение  259 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент се 

прилага при следните ситуации: 

2. Настоящият регламент не се 

прилага спрямо изцяло вътрешни 

ситуации, при които всички 

приложими елементи от сделката са 

ограничени в една-единствена 

държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  260 

Виржини Розиер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент се 

прилага при следните ситуации: 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr 
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Изменение  261 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава 

стоки, предоставя услуги или желае 

да прави това в държава членка, 

различна от държавата членка, в 

която е мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на 

клиента; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  262 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване на потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  263 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки, а) когато търговецът продава стоки, 
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предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване на потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  264 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване на потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  265 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

а) когато търговецът или 

доставчикът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

Or. en 
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Изменение  266 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента; 

а) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, различна от 

държавата членка, в която е мястото на 

пребиваване, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиента; 

Or. en 

 

Изменение  267 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът продава 

стоки, предоставя услуги или желае 

да прави това в същата държава 

членка като тази, в която е 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, но 

клиентът е гражданин на друга 

държава членка; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  268 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като 

тази, в която е местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, но клиентът е гражданин на 

друга държава членка; 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в една държава членка, а 

потребителят е гражданин на друга 

държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  269 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството или 

мястото на установяване на 

клиента, но клиентът е гражданин на 

друга държава членка; 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството на 

потребителя, но потребителят е 

гражданин на друга държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  270 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството или 

мястото на установяване на 

клиента, но клиентът е гражданин на 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството на 

потребителя, но той е гражданин на 

друга държава членка; 
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друга държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  271 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството или мястото 

на установяване на клиента, но клиентът 

е гражданин на друга държава членка; 

б) когато търговецът или 

доставчикът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в същата държава членка като тази, 

в която е местожителството или мястото 

на установяване на клиента, но клиентът 

е гражданин на друга държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  272 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът продава 

стоки, предоставя услуги или желае 

да прави това в държава членка, в 

която клиентът се намира временно, 

без да е жител на тази държава 

членка или без мястото му на 

установяване да е в тази държава 

членка. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  273 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която 

клиентът се намира временно, без да е 

жител на тази държава членка или без 

мястото му на установяване да е в 

тази държава членка. 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която 

потребителят се намира временно, 

без да е жител на тази държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  274 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която 

клиентът се намира временно, без да е 

жител на тази държава членка или без 

мястото му на установяване да е в 

тази държава членка. 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която 

потребителят се намира временно, 

без да е жител на тази държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  275 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 
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това в държава членка, в която 

клиентът се намира временно, без да е 

жител на тази държава членка или без 

мястото му на установяване да е в 

тази държава членка. 

това в държава членка, в която 

потребителят се намира временно, 

без да е жител на тази държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  276 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която клиентът 

се намира временно, без да е жител на 

тази държава членка или без мястото му 

на установяване да е в тази държава 

членка. 

в) когато търговецът или 

доставчикът продава стоки, 

предоставя услуги или желае да прави 

това в държава членка, в която клиентът 

се намира временно, без да е жител на 

тази държава членка или без мястото му 

на установяване да е в тази държава 

членка. 

Or. en 

 

Изменение  277 

Ламберт ван Нистелрой 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящият регламент не 

поражда задължение за търговеца да 

поема допълнителни разходи в случаи, 

когато потребител упражнява 

правото си на отказ съгласно 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета1а. 

Необходимите разходи за привеждане 

на стоките в съответствие не 

включват допълнителни разходи за 
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пощенски услуги и транспорт освен 

тези, които са необходими за 

доставката на стоките съгласно 

посоченото в общите условия за 

достъп или съгласно договореното. 

 ___________ 

 1a Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. относно 

правата на потребителите, за 

изменение на Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 

на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64). 

Or. en 

 

Изменение  278 

Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящият регламент не 

поражда задължение за търговеца да 

поема допълнителни разходи в случаи, 

когато потребител упражнява 

правото си на отказ съгласно 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета1а. 

Необходимите разходи за привеждане 

на стоките в съответствие не 

включват допълнителни разходи за 

пощенски услуги и транспорт освен 

тези, които са необходими за 

доставката на стоките съгласно 

посоченото в общите условия за 

достъп или съгласно договореното. 

 _______________ 

 1a Директива 2011/83/ЕС на 
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Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. относно 

правата на потребителите, за 

изменение на Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 

на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64). 

Or. en 

 

Изменение  279 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Анна Хед, 

Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящият регламент не се 

прилага спрямо изцяло вътрешни 

ситуации, при които не са налични 

никакви външни елементи. 

Or. en 

 

Изменение  280 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО. 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2, букви а) – в), д), е) и з) – 

л) от Директива 2006/123/ЕО. 

Or. en 
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Изменение  281 

Херберт Дорфман, Кинга Гал, Нилс Турвалдс, Жозеп-Мария Терикабрас, Андрейс 

Мамикинс, Рамон Тремоза и Балселс, Исаскун Билбао Барандика, Чаба Шогор, 

Джил Еванс, Иан Хъджтън, Адам Коша, Андор Дели, Агнешка Козловска-

Райевич, Ласло Тьокеш, Патриция Шулин, Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО. 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО, с изключение на буква ж) 

от същия. 

Or. en 

 

Изменение  282 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО. 

3. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в член 

2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО, и спрямо дейности при 

изцяло вътрешни национални 

ситуации, при които всички 

приложими елементи от 

продажбата на стоки или 

предоставянето на услуги са 

ограничени в една-единствена 

държава членка и потребителят е 

гражданин на същата държава 

членка. 

Or. en 

 

Изменение  283 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола 
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Данти, Анна Хед, Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Настоящият регламент не 

засяга приложимите правила относно 

авторското право и сродните му 

права, и по-специално Директива 

2001/29/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета1а. 

 _______________ 

 1а Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 май 2001 г. относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 

(ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10). 

Or. en 

 

Изменение  284 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент не 

засяга приложимите правила в 

областта на авторското право и 

сродните му права, и по-специално 

правилата, предвидени в Директива 

2001/29/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета1а. 

 _______________ 

 1а Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 май 2001 г. относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 



 

PE599.759v01-00 18/96 AM\1117512BG.docx 

BG 

права в информационното общество 

(ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10). 

Or. en 

 

Изменение  285 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент не 

засяга приложимите правила в 

областта на авторското право и 

сродните му права, и по-специално 

правилата, предвидени в Директива 

2001/29/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета1а. 

 _______________ 

 1а Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 май 2001 г. относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 

(ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10). 

Or. en 

 

Изменение  286 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент не 

засяга правилата, приложими в 

областта на авторското право и 

сродните му права. 
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Or. en 

 

Изменение  287 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене 

на потребителя по смисъла на член 6, 

параграф 1, буква б) от Регламент 

(ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, 

буква в) от Регламент (ЕС) № 

1215/2012. 

5. Настоящият регламент не засяга 

правото на Съюза относно съдебното 

сътрудничество по граждански и 

търговски дела. 

Or. en 

 

Изменение  288 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 
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от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. Когато търговец 

действа в съответствие с членове 3, 4 

и 5 от настоящия регламент, не се 

смята, единствено на тези основания, 

че той насочва активно дейностите 

си към друга държава членка, в която 

е местожителството на 

потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  289 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. По-конкретно, 

когато даден търговец действа в 

съответствие с членове 3, 4 и 5 и 

независимо от националността, 

местожителството или мястото му 

на установяване, не блокира, нито 

ограничава достъпа му до своите 

онлайн интерфейси, не пренасочва 

клиентите към версия на онлайн 

интерфейса, която е различна от 

онлайн интерфейса, до който 

клиентът е имал достъп 

първоначално, освен ако 

потребителят е дал своето изрично 
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съгласие за подобно пренасочване, 

когато даден търговец не прилага 

различни общи условия за достъп до 

стоки или предоставянето на услуги в 

случаите, посочени в настоящия 

регламент, или когато търговецът 

приема платежни инструменти, 

издадени в друга държава членка, по 

недискриминационен начин, за този 

търговец не се смята, единствено на 

посочените основания, че пренасочва 

дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене 

на потребителя. Въпреки това за 

всеки отделен случай се извършва 

анализ, за да се установи със 

сигурност дали не са налице 

допълнителни елементи отвъд 

простото спазване на 

задължителните разпоредби и дали 

това не е доказателство, въз основа 

на което може да се заключи, че 

търговецът се е стремял да насочи 

своите дейности към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене 

на потребителя. 

Or. ro 

 

Изменение  290 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 
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или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. По-конкретно, 

когато търговец по смисъла на 

членове 3, 4 и 5 от настоящия 

регламент предоставя на клиенти от 

всички държави членки достъп до 

своя онлайн интерфейс без 

дискриминация по отношение на 

достъпа, или когато търговецът не 

пренасочва потребителя към версия 

на своя онлайн интерфейс, различна 

от онази, до която клиентът 

първоначално се е опитал да получи 

достъп, или когато търговецът не 

прилага различни срокове и условия за 

достъп при продажбата на стоки или 

при предоставянето на услуги в 

случаите, описани в настоящия 

регламент, или когато приема 

бездискриминационно платежни 

инструменти на друга държава 

членка, това не означава, че насочва 

дейността си към държавата членка, 

където клиентът пребивава или има 

обичайно местоживеене, освен ако 

търговецът не е изразил ясно 

намерение да насочи дейността си 

към тази държава. 

Or. it 

 

Изменение  291 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

5. Настоящият регламент не засяга 

правото на Съюза относно съдебното 

сътрудничество по граждански дела. 

Спазването на настоящия регламент не 

се тълкува в смисъл, че даден търговец 
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смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

насочва дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене на 

потребителя по смисъла на член 6, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 593/2008 и член 17, параграф 1, буква 

в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По-

конкретно, когато даден търговец, 

който действа в съответствие с 

членове 3, 4 и 5, не блокира, нито 

ограничава достъпа на клиентите до 

своя онлайн интерфейс, не ги 

пренасочва към версия на своя онлайн 

интерфейс, която е различна от 

онлайн интерфейса, до който 

клиентът е искал да получи 

първоначално достъп, независимо от 

националността, 

местожителството или мястото им 

на установяване, не прилага различни 

общи условия за достъп, когато 

продава стоки или предоставя услуги 

в ситуациите, посочени в настоящия 

регламент, или когато търговецът 

приема платежни инструменти, 

издадени в друга държава членка, по 

недискриминационен начин, за този 

търговец не се смята, единствено на 

тези основания, че насочва 

дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене 

на потребителя. 

 (Това изменение следва да отпадне, ако 

предложението за член 4, параграф 3б 

(нов) бъде прието.) 

Or. en 

 

Изменение  292 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

5. Настоящият регламент не засяга 

правото на Съюза относно съдебното 

сътрудничество по граждански дела. 

Спазването на настоящия регламент не 

се тълкува в смисъл, че даден търговец 

насочва дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене на 

потребителя по смисъла на член 6, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 593/2008 и член 17, параграф 1, буква 

в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По-

конкретно, когато даден търговец, 

който действа в съответствие с 

членове 3, 4 и 5, не блокира, нито 

ограничава достъпа на клиентите до 

своя онлайн интерфейс, не ги 

пренасочва към версия на своя онлайн 

интерфейс, която е различна от 

онлайн интерфейса, до който 

клиентът е искал да получи 

първоначално достъп, независимо от 

националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото им на 

установяване, не прилага различни 

общи условия за достъп, когато 

продава стоки или предоставя услуги 

в ситуациите, посочени в настоящия 

регламент, или когато търговецът 

приема платежни инструменти, 

издадени в друга държава членка, по 

недискриминационен начин, за този 

търговец не се смята, че насочва 

дейностите си към държавата 

членка, където е обичайното 

местопребиваване или местоживеене 

на потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  293 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола 

Данти, Марлене Мици, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Серхио 
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Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

5. Настоящият регламент не засяга 

приложимото право на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Простото спазване 

на настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. По-конкретно, 

когато даден търговец, който 

действа в съответствие с членове 3, 4 

и 5, не блокира, нито ограничава 

достъпа на потребителя до своя 

онлайн интерфейс, не го пренасочва 

към различна версия на своя онлайн 

интерфейс, до който потребителят е 

искал да получи първоначално достъп, 

независимо от националността или 

местожителството му, и не прилага 

различни общи условия за достъп в 

ситуациите, посочени в настоящия 

регламент, за този търговец не се 

смята, единствено на тези основания, 

че насочва дейностите си към 

държавата членка, където е 

обичайното местопребиваване или 

местоживеене на потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  294 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент, по-специално с 

оглед на дейностите на търговците в 

съответствие с членове 3, 4 и 5 от 

него, не се тълкува в смисъл, че даден 

търговец насочва дейностите си към 

активно взаимодействие с 

индивидуални потребители в 
държавата членка, където е обичайното 

местопребиваване на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012, в ситуациите, при 

които търговецът не блокира, нито 

ограничава достъпа на 

потребителите до своя онлайн 

интерфейс, не ги пренасочва към 

различен онлайн интерфейс, нито 

прилага различни общи условия за 

достъп или ценообразуване. 

Or. en 

 

Изменение  295 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Спазването на 

настоящия регламент не се тълкува в 

смисъл, че даден търговец насочва 

дейностите си към държавата членка, 

където е обичайното местопребиваване 

или местоживеене на потребителя по 

5. Настоящият регламент не засяга 

актове от правото на Съюза относно 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела. Простото спазване 

на членове 3, 4 и 5 от настоящия 

регламент не се тълкува в смисъл, че 

даден търговец насочва дейностите си 

към държавата членка, където е 

обичайното местопребиваване или 
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смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012. 

местоживеене на потребителя по 

смисъла на член 6, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 

17, параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕС) № 1215/2012, освен ако 

наличието на други допълнителни 

елементи показва, че търговецът 

насочва своите търговски или 

професионални дейности към тази 

държава. 

Or. en 

 

Изменение  296 

Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Дребните търговци и 

микропредприятията не са длъжни 

да проверяват местонахождението 

на потребителите, на които желаят 

да продават. Когато даден търговец е 

задължен да сключва договори с 

потребители, пребиваващи в 

държава, която не е цел на 

търговската му дейност, е 

необходимо да се гарантира, че 

приложимото право ще бъде 

националното право на търговеца. 

Or. en 

Обосновка 

Правна сигурност за МСП. 

 

Изменение  297 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Доколкото разпоредбите на 

настоящия регламент влизат в 

противоречие с разпоредбите на член 

20, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО, приоритет имат 

разпоредбите на настоящия регламент. 

6. Доколкото разпоредбите на 

настоящия регламент влизат в 

противоречие с разпоредбите на член 

20, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО, приоритет имат 

специалните разпоредби и 

задълженията за търговците в 
настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  298 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1а 

 Приложно поле 

 1. Настоящият регламент не се 

прилага спрямо изцяло вътрешни 

ситуации, при които всички дейности 

са ограничени във всяко отношение 

само в една държава членка. 

 2. Настоящият регламент не се 

прилага за дейностите, посочени в 

член 2, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО. 

 3. Настоящият регламент не 

засяга приложимите правила в 

областта на данъчното облагане. 

 4. Доколкото разпоредбите на 

настоящия регламент влизат в 

противоречие с разпоредбите на член 

20, параграф 2 от Директива 

2006/123/ЕО, приоритет имат 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

 5. Настоящият регламент не 
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поражда задължение за търговеца да 

поема допълнителни разходи в случаи, 

когато потребител упражнява 

правото си на отказ съгласно 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета1а. 

Необходимите разходи за привеждане 

на стоките в съответствие не 

включват допълнителни разходи за 

пощенски услуги и транспорт освен 

тези, които са необходими за 

доставката на стоките съгласно 

посоченото в общите условия за 

достъп или съгласно договореното. 

 _______________ 

 1a Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. относно 

правата на потребителите, за 

изменение на Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 

на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64). 

Or. en 

 

Изменение  299 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или 

има местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува стока или 

услуга в рамките на Съюза с цел, 

различна от препродажба; 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  300 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Люси Андерсън, 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или 

има местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува стока или 

услуга в рамките на Съюза с цел, 

различна от препродажба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  301 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или 

има местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува стока или 

услуга в рамките на Съюза с цел, 

различна от препродажба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  302 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Льокегор 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или има 

местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува стока или услуга 

в рамките на Съюза с цел, различна от 

препродажба; 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или има 

местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува или 

действително купува при общи 

условия за достъп стока или услуга в 

рамките на Съюза само за крайно 

потребление, като се изключва 
препродажба, отдаване под наем или 

преобразуване или преработка в 

търговски мащаб; 

Or. en 

 

Изменение  303 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или има 

местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува стока или услуга 

в рамките на Съюза с цел, различна от 

препродажба; 

б) „клиент“ означава потребител 

или предприятие, който или което е 

гражданин на държава членка или има 

местожителство или място на 

установяване в държава членка, и 

възнамерява да купува или 

действително купува стока или услуга 

в рамките на Съюза; 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите няма да могат да се възползват от прекратяването на 

неоправданото блокиране на географски признак, ако не бъде обхваната цялата верига 

на доставки. 
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Изменение  304 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Люси Андерсън, 

Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, с които се урежда достъпът на 

клиентите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 

търговеца и клиента; 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, с които се урежда достъпът на 

потребителите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 

търговеца и потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  305 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, с които се урежда достъпът на 

клиентите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, с които се урежда достъпът на 

потребителите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 
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търговеца и клиента; търговеца и потребителя; 

Or. en 

 

Изменение  306 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, с които се урежда достъпът на 

клиентите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 

търговеца и клиента; 

в) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително нетни 

продажни цени, изисквания, свързани с 

префиксите на телефонните номера, 

с които се урежда достъпът на 

клиентите до стоки или услуги, 

предлагани за продажба от търговеца, 

които са определени, прилагани и 

предоставени на разположение на 

широката общественост от търговеца 

или от негово име и които се прилагат 

при отсъствие на индивидуално 

договорено споразумение между 

търговеца и клиента; 

Or. en 

 

Изменение  307 

Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „стоки“ означава всички 

движими материални вещи с 

изключение на вещите, продавани при 

принудително изпълнение или чрез 

други мерки от оправомощен от закона 

орган; вода, газ и електрическа енергия 

се считат за стоки по смисъла на 

г) „стоки“ означава всички 

движими материални вещи с 

изключение на вещите, продавани при 

принудително изпълнение или чрез 

други мерки от оправомощен от закона 

орган; 
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настоящия регламент, когато се 

предлагат за продажба в ограничен 

обем или определено количество; 

Or. en 

 

Изменение  308 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „стоки“ означава всички 

движими материални вещи с 

изключение на вещите, продавани при 

принудително изпълнение или чрез 

други мерки от оправомощен от закона 

орган; вода, газ и електрическа енергия 

се считат за стоки по смисъла на 

настоящия регламент, когато се 

предлагат за продажба в ограничен 

обем или определено количество; 

г) „стоки“ означава всички 

движими материални вещи с 

изключение на вещите, продавани при 

принудително изпълнение или чрез 

други мерки от оправомощен от закона 

орган; 

Or. en 

 

Изменение  309 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Люси Андерсън, 

Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и приложения, използван от търговец 

или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на клиентите 

до стоки или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително цял 

уебсайт или част от уебсайт и 

приложения, използван от търговец или 

от негово име и служещ за предоставяне 

на достъп на потребителите до стоки 

или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 
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Or. en 

 

Изменение  310 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и приложения, използван от търговец 

или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на клиентите 

до стоки или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и приложения, използван от търговец 

или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на 

потребителите до стоки или услуги на 

търговеца с цел извършване на 

търговска сделка с тези стоки или 

услуги; 

Or. en 

 

Изменение  311 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и приложения, използван от търговец 

или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на клиентите до 

стоки или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

или част от уебсайт и приложения, 

използван от търговец или от негово 

име и служещ за предоставяне на достъп 

на клиентите до стоки или услуги на 

търговеца с цел извършване на 

търговска сделка с тези стоки или 

услуги; 

Or. en 
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Изменение  312 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и приложения, използван от търговец 

или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на клиентите до 

стоки или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 

д) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

и софтуерни приложения, използван от 

търговец или от негово име и служещ за 

предоставяне на достъп на клиентите до 

стоки или услуги на търговеца с цел 

извършване на търговска сделка с тези 

стоки или услуги; 

Or. en 

 

Изменение  313 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) „доставчик на услуги“ означава 

всяко физическо или юридическо лице, 

което доставя стоки или предоставя 

услуги. 

Or. en 

 

Изменение  314 

Франц Обермайер 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

заличава се 
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– достъпа на клиентите до своя 

онлайн интерфейс по причини, 

свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента. 

Or. de 

 

Изменение  315 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на клиентите до своя онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на 

клиента. 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на потребителя до своя 

онлайн интерфейс по причини, свързани 

с националността или 

местожителството на потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  316 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене 

Мици, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на клиентите до своя онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на 

клиента. 

1. Търговецът не блокира или 

ограничава – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на потребителите до своя 

онлайн интерфейс по причини, свързани 

с националността или 

местожителството на потребителя. 
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Or. en 

 

Изменение  317 

Дита Харанзова, Ясенко Селимович, Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на клиентите до своя онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиента. 

1. Търговецът и онлайн пазарът 

не блокират или ограничават – чрез 

използване на технологични мерки или 

по друг начин – достъпа на клиентите до 

своя онлайн интерфейс по причини, 

свързани с националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиента. 

Or. en 

Обосновка 

Въз основа на изменението на докладчика, като в текста се запазва определението за 

клиент. 

 

Изменение  318 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на клиентите до своя онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиента. 

1. Търговците не блокират или 

ограничават – чрез използване на 

технологични мерки или по друг начин 

– достъпа на клиентите до своя онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, местожителството, 

временното местонахождение или 

мястото на установяване на клиента. 

Or. en 
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Изменение  319 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Олга 

Сехналова, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват 

клиентите по причини, свързани с 

националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия 

на своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът 

даде изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

Търговецът не пренасочва 

потребителя към версия на своя 

онлайн интерфейс, която е различна от 

онлайн интерфейса, до който 

потребителят е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за потребители с 

определена националност или 

местожителство, освен ако 

потребителят даде изричното си 

съгласие за пренасочването преди това. 

Or. en 

 

Изменение  320 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия 

на своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

Търговците не пренасочват 

потребителите по причини, свързани 

с националността или 

местожителството на потребителя, 

към версия на своя онлайн интерфейс, 

която е различна от онлайн интерфейса, 

до който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 
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неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът 

даде изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност или 

местожителство, освен ако 

потребителят даде изричното си 

съгласие за пренасочването преди това. 

Or. en 

 

Изменение  321 

Дита Харанзова, Ясенко Селимович, Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът даде 

изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство, временно 

местонахождение или място на 

установяване, освен ако клиентът е дал 

изричното си съгласие за 

пренасочването. 

Or. en 

 

Изменение  322 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът даде 

изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство, временно 

местонахождение или място на 

установяване, освен ако клиентът даде 

изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

Or. en 

 

Изменение  323 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът даде 

изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът е дал 

изричното си съгласие за 

пренасочването преди това. 
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Or. ro 

 

Изменение  324 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако клиентът даде 

изричното си съгласие за 
пренасочването преди това. 

Търговците не пренасочват клиентите 

по причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, към версия на 

своя онлайн интерфейс, която е 

различна от онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, въз основа на 

неговото оформление, използван език 

или други характеристики, които го 

правят специфичен за клиенти с 

определена националност, 

местожителство или място на 

установяване, освен ако търговецът е 

предоставил на потребителя ясна 

информация относно пренасочването. 

Or. en 

 

Изменение  325 

Ренато Сору 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случай че търговецът позволява 

клиентът да изразява изрично 

предпочитание на личната си 

сметка, което да може да променя по 

всяко време, на търговеца се позволява 

да пренасочва рутинно към 

определена целева страница, като все 

така се позволява ясен и лесен достъп 
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до онлайн интерфейса, до който 

клиентът е искал да получи достъп 

първоначално. 

Or. en 

 

Изменение  326 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – подточка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса трябва да остава лесно 

достъпна за този клиент. 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента 

версията на онлайн интерфейса, до 

която потребителят първоначално се 

е опитал да получи достъп, остава 

лесно достъпна за този клиент. 

Or. it 

 

Изменение  327 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Олга Сехналова, Марлене 

Мици, Анна Хед, Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Серхио 

Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса трябва да остава лесно 

достъпна за този клиент. 

В случай на такова пренасочване с 

изричното предварително съгласие на 

потребителя, версията на онлайн 

интерфейса, до която същият е искал 

да получи достъп първоначално, 
остава лесно достъпна за този 

потребител. 

Or. en 
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Изменение  328 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса трябва да остава лесно 

достъпна за този клиент. 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса остава лесно достъпна за 

този потребител. 

Or. en 

 

Изменение  329 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса трябва да остава лесно 

достъпна за този клиент. 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

версията на онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално, остава лесно 

достъпна за този клиент. 

Or. en 

 

Изменение  330 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 3 — параграф 2 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса трябва да остава лесно 

В случай на такова пренасочване с 

изричното съгласие на клиента, 

първоначалната версия на онлайн 

интерфейса, до която той е имал 
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достъпна за този клиент. достъп в началото, остава лесно 

достъпна за този клиент. 

Or. ro 

 

Изменение  331 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определени 

клиенти или клиенти в определени 

територии е необходимо за 

гарантиране на спазването на 
изискване съгласно правото на Съюза 

или по закони на държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането или ограничаването на 

достъпа на потребител до онлайн 

интерфейса на търговеца или 

пренасочването е необходимо, за да 

може търговецът да спази правно 
изискване съгласно правото на Съюза 

или съгласно законите на държавите 

членки в съответствие с правото на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  332 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Люси Андерсън, 

Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определени 

клиенти или клиенти в определени 

територии е необходимо за гарантиране 

на спазването на изискване съгласно 

правото на Съюза или по закони на 

държавите членки в съответствие с 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определена 

конкретна група потребители или 

потребители в определени територии е 

необходимо за гарантиране на 

спазването на изискване съгласно 

правото на Съюза или по закони на 
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правото на Съюза. държавите членки в съответствие с 

правото на Съюза, на които са 

подчинени дейностите на търговеца. 

Or. en 

 

Изменение  333 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определени 

клиенти или клиенти в определени 

територии е необходимо за гарантиране 

на спазването на изискване съгласно 

правото на Съюза или по закони на 

държавите членки в съответствие с 

правото на Съюза. 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определени 

потребители или потребители в 

определени територии е необходимо за 

гарантиране на спазването на изискване 

съгласно правото на Съюза или по 

закони на държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  334 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

или пренасочването на определени 

клиенти или клиенти в определени 

територии е необходимо за гарантиране 

на спазването на изискване съгласно 

правото на Съюза или по закони на 

държавите членки в съответствие с 

правото на Съюза. 

3. Определените в параграфи 1 и 2 

забрани не се прилагат, когато 

блокирането, ограничаването на достъпа 

на клиентите до онлайн интерфейса 

на търговеца или пренасочването на 

определени клиенти или клиенти в 

определени територии е необходимо за 

гарантиране на спазването на изискване 

съгласно правото на Съюза или по 

закони на държавите членки в 
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съответствие с правото на Съюза, 

приложимо към дейностите на 

търговеца. 

Or. ro 

 

Изменение  335 

Франц Обермайер 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира 

или ограничава достъпа на 

клиентите до онлайн интерфейс или 

пренасочва клиенти към различна 

версия на онлайн интерфейса в 

съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика 

на онлайн интерфейса, до който 

клиентът е искал да получи достъп 

първоначално. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  336 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира 

или ограничава достъпа на 

клиентите до онлайн интерфейс или 

пренасочва клиенти към различна 

версия на онлайн интерфейса в 

съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика 

на онлайн интерфейса, до който 

заличава се 
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клиентът е искал да получи достъп 

първоначално. 

Or. en 

 

Изменение  337 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът е 

искал да получи достъп първоначално. 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът 

първоначално е искал да получи 

достъп. То може да бъде предоставено 

в неговите общи условия. 

Or. en 

 

Изменение  338 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът е 

искал да получи достъп първоначално.  

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на потребителите 

до онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 3, 

търговецът посочва на потребителя 

ясно основание и обяснение за това. 

Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът 

първоначално е искал да получи 
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достъп. 

Or. en 

 

Изменение  339 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Олга 

Сехналова, Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на 

онлайн интерфейса в съответствие с 

параграф 4, търговецът посочва ясно 

основание за това. Това основание се 

дава на езика на онлайн интерфейса, до 

който клиентът е искал да получи 

достъп първоначално. 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на потребителя до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

потребителя към различна версия на 

онлайн интерфейса в съответствие с 

параграф 4, търговецът посочва ясно и 

изрично основание за това. Това 

основание се дава на езика на онлайн 

интерфейса, до който потребителят 

първоначално е искал да получи 

достъп. 

Or. en 

 

Изменение  340 

Ренато Сору 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът е 

искал да получи достъп първоначално. 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът 

първоначално е искал да получи 

достъп. Когато клиент посещава 
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личната си сметка на уебсайта на 

търговец, основанието се излага така, 

че да се откроява при първото 

посещение и остава достъпно за 

клиента. 

Or. en 

 

Изменение  341 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно основание за 

това. Това основание се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът е 

искал да получи достъп първоначално. 

4. Когато търговецът блокира или 

ограничава достъпа на клиентите до 

онлайн интерфейс или пренасочва 

клиенти към различна версия на онлайн 

интерфейса в съответствие с параграф 4, 

търговецът посочва ясно обяснение за 

това. Това обяснение се дава на езика на 

онлайн интерфейса, до който клиентът 

първоначално се е опитал да получи 

достъп. 

Or. it 

 

Изменение  342 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Търговецът не е задължен да 

комуникира с потребителя на език, 

различен от езика на езиковата 

версия на онлайн интерфейса на 

търговеца, чрез който потребителят 

е закупил продукт. 

Or. de 
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Обосновка 

Когато потребителят купува продукт, като използва определена езикова версия на 

даден уебсайт, той не може да изисква от търговеца да комуникира с него на 

различен от този език. 

 

Изменение  343 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Комисията и държавите 

членки предоставят на разположение 

задължителен списък на 

законодателните актове, посочени в 

параграф 3, на всички езикови версии 

по разбираем и леснодостъпен начин. 

Or. de 

Обосновка 

Би било непропорционално, ако всеки отделен онлайн търговец би трябвало да се 

занимава с всички законодателни актове на Съюза и с националните закони на всички 

държави членки, предоставящи основание за евентуално блокиране на определени 

продукти. Списък с тази информация би трябвало да бъде изготвен и предоставен на 

разположение от страна на Комисията и държавите членки. 

 

Изменение  344 

Сабине Ферхайен, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при следните ситуации: 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при определените в 

настоящия член 4, параграф 1, букви а 
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– в) ситуации. Настоящият регламент 

не бива да ограничава свободата на 

стопанска инициатива и свободата 

на договаряне, които са утвърдени в 

член 16 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. Свободата 

на договаряне на търговците не бива 

да се превръща в договорно 

задължение по отношение на 

потребителите, включително 

задължение за доставка. Това важи 

също и за определените в настоящия 

член 4, параграф 1, букви а – в) 

ситуации. 

Or. de 

 

Изменение  345 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при следните ситуации: 

1. Търговците и онлайн пазарът не 

прилагат различни общи условия за 

достъп до своите стоки или услуги по 

причини, свързани с националността 

или местожителството на 

потребителя, при следните ситуации: 

Or. en 

 

Изменение  346 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 
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с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при следните ситуации: 

с националността или 

местожителството на потребителя, 

при което: 

Or. en 

 

Изменение  347 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат 

различни общи условия за достъп до 

техните стоки или услуги по причини, 

свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, при 

следните ситуации: 

1. Търговецът не прилага различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността или 

местожителството на потребителя, 

при следните ситуации: 

Or. en 

 

Изменение  348 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат 

различни общи условия за достъп до 

техните стоки или услуги по причини, 

свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, при следните 

ситуации: 

1. Търговецът не прилага различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството, 

временното местоположение или 

мястото на установяване на клиента, 

при следните ситуации, в които 

клиентът се стреми да: 

Or. en 
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Обосновка 

Въз основа на изменението на докладчика, като в текста се запазва определението за 

клиент. 

 

Изменение  349 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при следните ситуации: 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при ситуациите, в които 

клиентът се стреми да: 

Or. en 

 

Изменение  350 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, при следните ситуации: 

1. Търговците не прилагат различни 

общи условия за достъп до своите 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството, 

временното местонахождение или 

мястото на установяване на клиента, 

при следните ситуации: 

Or. en 

 

Изменение  351 

Биляна Борзан 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово име; 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово име. 

При ситуации, в които търговецът 

извършва трансгранична доставка, 

разликите в цените за доставка за 

потребителите от различни 

националности и с различно 

местожителство или място на 

установяване са прозрачни и се 

основават най-вече на 

действителните разходи за доставка; 

Or. en 

 

Изменение  352 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка 

на клиента от търговеца или от негово 

име; 

а) когато търговецът закупи стоки 

от търговец и тези стоки се доставят до 

място в държава членка, в която 

търговецът предлага доставка 

съгласно общите си условия за 

достъп, или се получават на място, 

договорено между търговеца и клиента 

в държава членка, в която 

търговецът предлага такъв вариант 

съгласно общите си условия за 

достъп; 

Or. en 
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Изменение  353 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово 

име; 

а) когато търговецът закупи стоки и 

предлага съгласно общите си условия 

за достъп доставка на тези стоки на 

място в държава членка, различна от 
държавата членка на клиента, 

включително и варианта за вземане 

на стоките от място, което се 

договоря между клиента и търговеца; 

Or. en 

 

Изменение  354 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово 

име; 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки се доставят трансгранично 

до място в държава членка, до което 

търговецът предлага доставка 

съгласно общите си условия за 

достъп, или се получават на място, 

договорено между търговеца и 

потребителя, в държава членка, в 

която търговецът предлага такъв 

вариант; 

Or. en 

 

Изменение  355 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово 

име; 

а) търговецът продава стоки и тези 

стоки не се доставят трансгранично до 

държавата членка на потребителя от 

търговеца или от негово име, а се 

получават на място, договорено 

между търговеца и потребителя, в 

което търговецът извършва дейност; 

Or. en 

 

Изменение  356 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово 

име; 

а) когато търговецът продава стоки 

и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

потребителя от търговеца или от 

негово име; 

Or. en 

 

Изменение  357 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

б) когато търговецът получи от 

търговец доставяни по електронен път 

услуги, различни от услуги, чиято 

основна характеристика е 

предоставянето на достъп до защитени с 

авторско право произведения или до 

други защитени обекти или на 
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им; възможност за ползването им, или 

продажбата на защитени с авторско 

право произведения или защитени 

обекти в нематериална форма; 

Or. en 

 

Изменение  358 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им; 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, или извършва продажба на 

защитени с авторско право 

произведения или други защитени 

обекти в нематериална форма, като 

например електронни книги и онлайн 

музика; 

Or. en 

 

Изменение  359 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Анна Хед, 

Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 
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произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им; 

произведения или до други защитени 

обекти или на възможност за 

ползването им, или продава защитени 

с авторско право произведения или 

защитени обекти в нематериална 

форма; 

Or. en 

 

Изменение  360 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги, 

различни от услуги, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им; 

б) търговецът предоставя доставяни 

по електронен път услуги, различни от 

услуги, чиято основна характеристика е 

предоставянето на достъп до защитени с 

авторско право произведения или до 

други защитени обекти и на възможност 

за ползването им; 

Or. en 

 

Изменение  361 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) потребителят иска да получи 

услуги, доставяни по електронен път, 

чиято основна характеристика е 

предоставянето на достъп до 

защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, по отношение на 

които търговецът разполага с 
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необходимите права за територията, 

от която потребителят иска да 

получи такива услуги; 

Or. en 

 

Изменение  362 

Херберт Дорфман, Кинга Гал, Нилс Турвалдс, Патриция Шулин, Исаскун Билбао 

Барандика, Чаба Шогор, Агнешка Козловска-Райевич, Рамон Тремоза и Балселс, 

Адам Коша, Йожеф Над, Андрейс Мамикинс, Илдико Гал-Пелц, Андор Дели, Иан 

Хъджтън, Джил Еванс, Жозеп-Мария Терикабрас, Ласло Тьокеш, Паскал Аримон 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) получи услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, по отношение на 

които търговецът разполага с 

необходимите права за територията, 

от която потребителят иска да 

получи такива услуги; 

Or. en 

 

Изменение  363 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) когато търговецът предоставя 

доставяни по електронен път услуги 

или нематериални стоки, чиято 

основна характеристика е 

предоставянето на достъп до 

защитени с авторско право 
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произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, по отношение на 

които търговецът притежава 

правата за използването на такова 

съдържание за съответните 

територии; 

Or. en 

 

Изменение  364 

Дита Харанзова, Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) получи услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, по отношение на 

които търговецът разполага с 

необходимите права за съответните 

територии; 

Or. en 

 

Изменение  365 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на 

клиента в помещенията на търговеца 

или на физическо място, където 

търговецът извършва дейност, в 

в) получи услуги, различни от 

доставяните по електронен път 

услуги, на физическо място в рамките 

на територията на държава членка, в 

която търговецът извършва дейност. 
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държава членка, различна от тази, на 

която е гражданин клиентът или в 

която е мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на 

клиента. 

Or. en 

 

Изменение  366 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на клиента 

в помещенията на търговеца или на 

физическо място, където търговецът 

извършва дейност, в държава членка, 

различна от тази, на която е 

гражданин клиентът или в която е 

мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на 

клиента. 

в) получи услуги от търговеца, 

различни от услугите, предоставяни по 

електронен път, и тези услуги се 

доставят на клиента на физическо място 

в рамките на държава членка, в която 

търговецът извършва дейност. 

Or. en 

 

Изменение  367 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на 

клиента в помещенията на търговеца 

или на физическо място, където 

търговецът извършва дейност, в 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на 

потребителя в помещенията на 

търговеца или на физическо място, 

където търговецът извършва дейност, в 
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държава членка, различна от тази, на 

която е гражданин клиентът или в 

която е мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на 

клиента. 

държава членка, различна от тази, на 

която потребителят е гражданин или 

в която е мястото на пребиваване на 

потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  368 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на 

клиента в помещенията на търговеца 

или на физическо място, където 

търговецът извършва дейност, в 

държава членка, различна от тази, на 

която е гражданин клиентът или в 

която е мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на 

клиента. 

в) когато търговецът предоставя 

услуги, различни от посочените в буква 

б), и тези услуги се доставят на 

потребителя в помещенията на 

търговеца или на физическо място, 

където търговецът извършва дейност, в 

държава членка, различна от тази, на 

която потребителят е гражданин или 

в която е мястото на пребиваване на 

потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  369 

Олга Сехналова, Биляна Борзан 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ва (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) когато търговецът рекламира 

продукт като един и същ в няколко 

държави членки. 

Or. en 
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Изменение  370 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства 

търговците да предлагат общи 

условия за достъп, включително 

продажни цени, които се различават 

между държавите членки и които се 

предлагат на потребители в рамките 

на определена територия поради 

различни национални правни уредби, 

стандарти и изисквания и поради 

допълнителните разходи, 

произтичащи от спазването на 

различната национална регулаторна 

среда на територия, различна от 

избраната от оператора. 

Or. en 

 

Изменение  371 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства търговеца 

да прилага различни общи условия за 

достъп в различните държави членки 

или в рамките на дадена държава 

членка, които се предлагат на 

клиентите в рамките на определена 

територия или на определена група 

потребители, която не е определена 

въз основа на гражданството, 

местопребиваването или временното 

местонахождение. 
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Or. en 

 

Изменение  372 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Кристел 

Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства търговеца 

да предлага различни общи условия за 

достъп на определена конкретна 

група потребители или потребители 

в определени територии, при условие 

че дискриминацията не е свързана с 

националността или 

местожителството на потребителя. 

Or. en 

 

Изменение  373 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства 

търговците да предлагат общи 

условия за достъп, включително 

продажни цени, които се различават 

между държавите членки или в 

рамките на дадена държава членка и 

които се предлагат на клиенти в 

рамките на определена територия 

или на определена група клиенти. 

Or. en 
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Изменение  374 

Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Определената в параграф 1 

забрана не установява задължение за 

търговец да спазва националните 

правни изисквания или да информира 

клиентите относно тези изисквания, 

когато търговецът не упражнява 

своите дейности в конкретната 

държава членка и не ги насочва към 

нея. 

Or. en 

Обосновка 

В рамките на единния пазар все още има различни национални изисквания за 

продуктите. Предприятията не могат – а и не следва да се очаква от тях – да 

адаптират продуктите си към националните изисквания на пазари, които не са цел на 

търговската им дейност. Съответно изменението пояснява, че когато предприятие 

не упражнява дейностите си и не ги насочва към други пазари, то не следва да е 

длъжно да адаптира продуктите си към националните изисквания, нито да 

информира потребителите по този повод, когато те „пазаруват като местните“. 

 

Изменение  375 

Франц Обермайер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Това не се прилага, ако 

продажбата на стоки би довела до 

намаляване на печалбата на 

търговеца, която той би реализирал в 

държавата, в която е установено 

седалището му. 

Or. de 
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Изменение  376 

Франц Обермайер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Това не се прилага, ако 

продажбата на стоки или 

предоставената на разположение 

информация биха накърнили бизнес 

модела на търговеца. 

Or. de 

 

Изменение  377 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Определената в параграф 1 забрана не 

се прилага, доколкото конкретна 

разпоредба, предвидена в правото на 

Съюза или в закони на държавите 

членки в съответствие с правото на 

Съюза, възпрепятства търговеца да 

продава стоки или да предоставя услуги 

на определени клиенти или на 

клиенти в определени територии. 

Определената в параграф 1 забрана не 

се прилага, доколкото конкретна 

разпоредба, предвидена в правото на 

Съюза или в закони на държавите 

членки в съответствие с правото на 

Съюза, възпрепятства търговеца да 

продава стоки или да предоставя услуги 

на определени потребители или на 

потребители в определени територии. 

Or. en 

 

Изменение  378 

Дита Харанзова 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на продажбите на 

книги, определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства 

търговците да прилагат различни 

цени за клиенти в определени 

територии, доколкото те са 

задължени да правят това съгласно 

законите на държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  379 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на продажбите на 

книги, определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства търговците да 

прилагат различни цени за клиенти в 

определени територии, доколкото те 

са задължени да правят това 

съгласно законите на държавите 

членки в съответствие с правото на 

Съюза. 

Определената в параграф 1 забрана не 

възпрепятства търговците да предлагат 

различни общи условия за достъп, 

включително различни цени за 

потребители в определени територии. 

Or. en 

 

Изменение  380 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на продажбите на книги, 

определената в параграф 1 забрана не 

По отношение на продажбите на книги, 

включително в електронна версия, 
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възпрепятства търговците да 

прилагат различни цени за клиенти в 

определени територии, доколкото те 

са задължени да правят това 

съгласно законите на държавите 
членки в съответствие с правото на 

Съюза. 

определената в параграф 1 забрана не 

засяга конкретното законодателство 

относно ценообразуването в техните 

държави членки в съответствие с 

правото на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  381 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Търговците указват общите 

условия за достъп и евентуалните 

ограничения съгласно настоящия 

регламент най-късно в началото на 

процеса на създаване на поръчката 

съгласно член 8 от Директива 

2011/83/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета1а. 

 _______________ 

 1a Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. относно 

правата на потребителите, за 

изменение на Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 

на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64). 

Or. en 

 

Изменение  382 

Отмар Карас 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. По отношение на сключването 

на договора се прилага правото на 

държавата, в която търговецът е 

установен. 

Or. de 

Обосновка 

В някои държави по отношение на сключването на договор, било то в интернет или 

по друг начин, се прилага принципът за покана за оферта (invitatio ad offerendum) – 

т.е. при онлайн покупка не се стига директно до сключване на договор, а първо се 

представя предложение от страна на потребителя. В други държави обаче при 

онлайн търговията се стига директно до сключване на договор. В този параграф 

става въпрос изключително за сключването на договор, а не за избора на съд или 

приложимото право при активни продажби. 

 

Изменение  383 

Дита Харанзова 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. За целите на прилагането на 

член 6 от Регламент (ЕО) № 593/2008 

за обичайно местопребиваване на 

потребителя се счита държавата 

членка на крайното място на 

доставка от търговеца. 

 За целите на прилагането на член 17 

от Регламент (ЕО) № 1215/2012 за 

местоживеене на потребителя се 

счита държавата членка на 

установяване на търговеца. 

Or. en 
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Изменение  384 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене Мици, Анна Хед, 

Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат 

различни условия на плащане за 

продажби на стоки или предоставяне 

на услуги по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на 

клиента, мястото на платежната 

сметка, мястото на установяване на 

доставчика на платежната услуга или 

мястото на издаване на платежния 

инструмент в рамките на Съюза, когато: 

1. Търговецът не прилага различни 

условия на плащане по причини, 

свързани с националността или 

местожителството на потребителя, 

мястото на платежната сметка, мястото 

на установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, при използването 

на кредитни преводи, директни 

дебити или платежен инструмент, 

свързан с карта, на конкретна 

платежна марка и категория, когато: 

Or. en 

 

Изменение  385 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

1. В рамките на набора от 

платежни средства, а именно 

кредитни преводи, директни дебити 

или платежен инструмент, свързан с 

карта, на конкретна марка или 

категория, които търговците 

приемат, те не прилагат различни 

условия на плащане за операции по 

причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 
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издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

Or. en 

 

Изменение  386 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността 

или местожителството на 

потребителя, мястото на платежната 

сметка, мястото на установяване на 

доставчика на платежната услуга или 

мястото на издаване на платежния 

инструмент в рамките на Съюза, когато: 

Or. en 

 

Изменение  387 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 
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рамките на Съюза, когато: издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

Or. en 

 

Изменение  388 

Дита Харанзова, Кая Калас, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат 

различни условия на плащане за 

продажби на стоки или предоставяне 

на услуги по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиента, 

мястото на платежната сметка, мястото 

на установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

1. Търговецът не прилага различни 

условия за платежна операция по 

причини, свързани с националността, 

местожителството, временното 

местонахождение или мястото на 

установяване на потребителя, мястото 

на платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

Or. en 

Обосновка 

Въз основа на изменението на докладчика, като в текста се запазва определението за 

клиент. 

 

Изменение  389 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги по 

причини, свързани с националността, 

местожителството или мястото на 

1. Търговците не прилагат различни 

условия на плащане за продажби на 

стоки или предоставяне на услуги на 

вътрешния пазар по причини, свързани 

с националността, местожителството 
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установяване на клиента, мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

или мястото на установяване на 

клиента, мястото на платежната сметка, 

мястото на установяване на доставчика 

на платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, когато: 

Or. ro 

 

Изменение  390 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тези плащания са направени 

чрез електронни операции с кредитен 

превод, директен дебит или 

платежен инструмент, свързан с 

карти от същата платежна марка; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  391 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене Мици, Анна Хед, 

Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тези плащания са направени 

чрез електронни операции с кредитен 

превод, директен дебит или 

платежен инструмент, свързан с 

карти от същата платежна марка; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  392 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене Мици, Анна Хед, 

Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) получателят на плащането 

може да поиска задълбочено 

установяване на идентичността на 

платеца съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; и 

б) идентичността на платеца 

или валидността на използването на 

платежния инструмент може да се 

провери със задълбочено установяване 

на идентичността на потребителя 

съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; и 

Or. en 

 

Изменение  393 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) получателят на плащането 

може да поиска задълбочено 

установяване на идентичността на 

платеца съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; и 

б) идентичността на платеца 

или валидността на използването на 

платежния инструмент може да се 

провери със задълбочено установяване 

на идентичността на платеца съгласно 

Директива (ЕС) 2015/2366; 

Or. en 

 

Изменение  394 

Ашли Фокс, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) получателят на плащането 

може да поиска задълбочено 

б) изискванията за установяване 

на идентичността са изпълнени 
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установяване на идентичността на 

платеца съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; и 

съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; и 

Or. en 

 

Изменение  395 

Дита Харанзова 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) получателят на плащането 

може да поиска задълбочено 
установяване на идентичността на 

платеца съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; и 

б) изискванията за установяване 

на идентичността са изпълнени 

съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; и 

Or. en 

Обосновка 

Регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на 

идентичността на клиента все още не са приети и поради това следва да се позовем 

на цялата директива, докато това не стане факт и не разберем какво се установява с 

окончателния акт за изпълнение. 

 

Изменение  396 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) получателят на плащането 

може да поиска задълбочено 

установяване на идентичността на 

платеца съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; и 

б) търговецът може да поиска 

задълбочено установяване на 

идентичността на платеца съгласно 

Директива (ЕС) 2015/2366; и 

Or. en 
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Изменение  397 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) плащанията са във валута, 

която получателят приема. 

в) платежните операции са във 

валута, която търговецът приема. 

Or. en 

 

Изменение  398 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) плащанията са във валута, която 

получателят приема. 

в) плащанията са във валута, която 

търговецът приема. 

Or. en 

 

Изменение  399 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене Мици, Анна Хед, 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) плащанията са във валута, която 

получателят приема. 

в) плащанията са във валута, която 

търговецът приема. 

Or. en 
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Изменение  400 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Допуска се дружества, 

извършващи търговия на дребно, да 

могат да задържат продуктите, 

докато плащането не се потвърди. 

Or. ro 

 

Изменение  401 

Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства възможността 

търговците да изискват такси за 

използването на платежен инструмент, 

свързан с карти, обменните такси за 

който не се регулират по глава II от 

Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за 

онези платежни услуги, за които не се 

прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. 

Тези такси не трябва да превишават 

направените от търговеца разходи за 

използването на платежния инструмент. 

2. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства възможността 

търговците да изискват такси за 

използването на платежен инструмент, 

свързан с карти, обменните такси за 

който не се регулират по глава II от 

Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за 

онези платежни услуги, за които не се 

прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. 

Тези такси не трябва да превишават 

направените от търговеца разходи за 

използването на платежния инструмент. 

Таксите може да включват както 

преки, така и непреки разходи за 

сметка на търговеца, като например 

такси за операции при електронни 

плащания. 

Or. en 

 

Изменение  402 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Анна Хед, Люси Андерсън, 
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Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства възможността 

търговците да изискват такси за 

използването на платежен инструмент, 

свързан с карти, обменните такси за 

който не се регулират по глава II от 

Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за 

онези платежни услуги, за които не се 

прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. 

Тези такси не трябва да превишават 

направените от търговеца разходи за 

използването на платежния инструмент. 

2. Определената в параграф 1 

забрана не възпрепятства възможността 

търговецът да изисква такси за 

използването на платежен инструмент, 

свързан с карти, обменните такси за 

който не се регулират по глава II от 

Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за 

онези платежни услуги, за които не се 

прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. 

Тези такси не трябва да превишават 

направените от търговеца преки разходи 

за използването на платежния 

инструмент. 

Or. en 

 

Изменение  403 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато в държавата на потребителя 

не може да бъде извършена проверка 

на платежоспособността или тя е 

свързана с несъразмерно големи 

усилия, това представлява обективно 

основателна причина за изключване 

на покупката на кредит като 

възможност за плащане. 

Or. de 

 

Изменение  404 

Андреас Шваб 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Забраната, определена в 

параграф 1, не изключва 

възможността търговецът да 

изисква предварително заплащане, 

преди стоката да бъде изпратена или 

услугата предоставена, когато той не 

разполага с друг начин да гарантира, 

че купувачът ще изпълни 

задължението си за плащане. 

Or. de 

Обосновка 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Изменение  405 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби – в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

Разпоредби на споразумения, налагащи 

на търговците задължения да действат – 

във връзка с пасивни продажби по 

смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 330/2010, които не са в 

съответствие с член 101 от ДФЕС и с 

Регламент (ЕС) № 330/2010 – в 

нарушение на настоящия регламент, се 

считат за нищожни.  

Or. en 
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Изменение  406 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Люси Андерсън, Кристел 

Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на 

търговците задължения да действат 

– във връзка с пасивни продажби – в 

нарушение на настоящия регламент, 
се считат за нищожни. 

Договорни разпоредби, изискващи 

търговецът да действа – по 

отношение на пасивни продажби по 

смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 330/2010, които не са в 

съответствие с член 101 от ДФЕС и с 

Регламент (ЕС) № 330/2010 – се считат 

за нищожни. 

Or. en 

 

Изменение  407 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби – в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби – в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. Правото, приложимо при 

споразумения за пасивни продажби, е 

националното право на търговеца. 

Or. ro 

Изменение  408 

Дита Харанзова, Мортен Льокегор 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби – в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

Разпоредби на споразумения, налагащи 

на търговците задължения да действат – 

във връзка с пасивни продажби по 

смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 330/2010 – в нарушение на настоящия 

регламент, се считат за нищожни. 

Or. en 

 

Изменение  409 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби – в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

Разпоредби, налагащи на търговците 

задължения да действат – във връзка с 

пасивни продажби по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 330/2010 – в 

нарушение на настоящия регламент, се 

считат за нищожни. 

Or. en 

 

Изменение  410 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения, налагащи на търговците 

задължения да действат — във връзка с 

пасивни продажби — в нарушение на 

настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

Договорни клаузи, налагащи на 

търговците задължения да действат – 

във връзка с пасивни продажби – в 

нарушение на настоящия регламент, се 

считат за нищожни. 

Or. it 



 

AM\1117512BG.docx 83/96 PE599.759v01-00 

 BG 

 

Изменение  411 

Марлене Мици 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Установените в настоящия 

регламент забрани не се прилагат в 

случаи, когато търговците са 

задължени по силата на споразумение 

да ограничават своите пасивни 

продажби и да предлагат услуги и/или 

да продават продукти в определена 

държава поради същността на 

договорни взаимоотношения с 

доставчика/дистрибутора в тази 

държава и когато подобни 

ограничения са в съответствие с член 

101 от ДФЕС и с Регламент (ЕС) 

№ 330/2010. 

Or. en 

 

Изменение  412 

Виржини Розиер, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Люси 

Андерсън, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предвидените в членове 3, 4 и 5 от 

настоящия регламент забрани не се 

прилагат в случаи, когато 

търговецът е задължен по силата на 

споразумение да ограничава 

пасивните си продажби и когато 

тези ограничения са в съответствие с 

член 101 от ДФЕС и Регламент (ЕС) 

№ 330/2010. 

Or. en 
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Изменение  413 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаи, когато търговци са 

задължени по силата на споразумение 

да ограничават своите пасивни 

продажби в съответствие с член 101 

от ДФЕС и с Регламент (ЕС) 

№ 330/2010, не се прилагат забраните, 

указани в членове 3, 4 и 5. 

Or. en 

 

Изменение  414 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

орган или органи, отговарящи за 

прилагането на настоящия регламент. 

Държавите членки гарантират 

наличието на адекватни и ефективни 

мерки от страна на определения 

орган или органи за налагане на 

спазването на настоящия регламент. 

1. Всяка държава членка определя 

орган или отговорни органи за 

ефективното прилагане на настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  415 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки 

установяват система от санкции за 

нарушаване на разпоредбите на 

настоящия регламент и вземат 

всички необходими мерки за 

гарантиране на тяхното прилагане. 

Предвидените санкции трябва да са 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи. 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. en 

 

Изменение  416 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съдействие за потребителите Съдействие за клиентите 

Or. en 

 

Изменение  417 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка възлага на 

орган или органи отговорността за 

оказването на практическо съдействие 

на потребителите в случай на спор 

между потребител и търговец, 

възникнал от прилагането на настоящия 

регламент. Всяка държава членка 

определя орган или органи, които да 

отговарят за тази задача. 

1. Всяка държава членка възлага на 

орган или органи отговорността за 

оказването на практическо съдействие 

на потребителите и търговците в 

случай на спор между потребител и 

търговец или между търговци, 

възникнал от прилагането на настоящия 

регламент. Всяка държава членка 

определя орган или органи, които да 

отговарят за тази задача. 
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Or. en 

 

Изменение  418 

Антанас Гуога 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка възлага на 

орган или органи отговорността за 

оказването на практическо съдействие 

на потребителите в случай на спор 

между потребител и търговец, 

възникнал от прилагането на настоящия 

регламент. Всяка държава членка 

определя орган или органи, които да 

отговарят за тази задача. 

1. Всяка държава членка определя 

орган или отговорни органи за 

оказването на практическо съдействие 

на потребителите в случаи на спор 

между потребител и търговец, 

възникнали от прилагането на 

настоящия регламент. Всяка държава 

членка определя орган или органи, 

които да отговарят за тази задача. 

Or. en 

 

Изменение  419 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Посочените в параграф 1 

органи предлагат на потребителите 

единен образец на формуляр за 

подаване на жалби до органите, 

посочени в параграф 1 и в член 7, 

параграф 1. Комисията оказва 

съдействие на тези органи за 

разработването на този образец на 

формуляр. 

2. Комисията приема делегирани 

актове, с които се определят 

изискванията за единни образци на 

формуляри за подаване на жалби до 

органите, посочени в параграф 1 и в 

член 7, параграф 1. 

 [Ако това изменение бъде прието, 

текстът ще се нуждае от 

допълнителни промени, тъй като ще 

трябва да се добавят съответно 

съображение и член относно 
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делегирането на правомощия.] 

Or. en 

 

Изменение  420 

Евелин Гебхарт, Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер 

 

Предложение за регламент 

Член 8a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8a 

 Избор на юрисдикция 

 1. За да се установи дали даден 

търговец, който предлага своята 

дейност чрез собствен уебсайт или 

чрез уебсайта на посредник, може да 

бъде разглеждан като търговец, 

насочващ дейността си към 

държавата членка, в която е 

местопребиваването на потребителя, 

по смисъла на член 17 от 

Регламент (ЕС) № 1215/2012 трябва 

да се провери дали още преди 

сключването на договор за покупка на 

потребителски стоки от 

съдържанието на съответния 

уебсайт или от цялата дейност на 

търговеца произтича, че той насочва 

стопанската си дейност към 

потребители, които живеят в друга 

или няколко други държави членки. 

 2. Без списъкът да е 

изчерпателен, следните критерии 

могат да представляват показатели, 

позволяващи да се счита, че 

дейността на търговеца е насочена 

към държавата по местоживеенето 

на потребителя, а именно: 

международното естество на 

дейността, посочването на описание 

на маршрути от други държави 

членки до мястото, където 

търговецът е установен, 

използването на език или валута, 
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различни от обичайно използваните в 

държавата членка, където 

търговецът е установен, с 

възможност за резервиране и 

потвърждаване на резервацията на 

този друг език, посочването на 

телефонните номера с указване на 

международния телефонен код, 

поемането на задължение за плащане 

на разходи, свързани с услуга по 

каталогизиране в интернет, с цел 

улесняване на достъпа до уебсайта на 

търговеца или до уебсайта на 

посредника му за потребителите с 

местоживеене в други държави 

членки, използването на име на 

домейн от първо ниво, различно от 

това на държавата членка, където 

търговецът е установен, и 

споменаването на международна 

клиентела, състояща се от клиенти с 

местоживеене в различни държави 

членки. 

 3. При проверката дали в отделни 

случаи критериите за насочване на 

дейността са изпълнени, 

определящият фактор не може да 

бъде единствено това, че уебсайтът 

на търговеца или на неговия 

посредник е достъпен за 

потребителя, който живее в друга 

държава членка. 

Or. de 

Обосновка 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 
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Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Изменение  421 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 8а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а 

 Избор на юрисдикция 

 Когато търговецът е МСП или 

микропредприятие и не е изразил ясно 

намерение да насочи дейността си 

към държавата членка на клиента, и 

за двете страни е възможно да 

сезират съдилищата на държавата 

членка по местоживеене на 

търговеца. 

Or. it 

 

Изменение  422 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Кристел 

Шалдемозе, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [дата: две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 

1. До [дата: пет години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 
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изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  423 

Денис де Йонг 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [дата: две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

1. До [дата: пет години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  424 

Филип Жювен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [дата: две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

1. До [дата: четири години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 
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необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

Or. fr 

 

Изменение  425 

Дита Харанзова, Ясенко Селимович 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [дата: две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

1. До [дата: три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки пет 

години Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно оценката на настоящия 

регламент. Докладът се придружава при 

необходимост от предложение за 

изменение на настоящия регламент с 

оглед на правното, техническото и 

икономическото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  426 

Сабине Ферхайен, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално 

с оглед на това дали забраната по 

член 4, параграф 1, буква б), следва да 

се прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

заличава се 
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достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, при условие че 

търговецът разполага с необходимите 

права за съответните територии. 

Or. de 

Обосновка 

Достъпът до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти 

и тяхното използване следва и занапред да не се включва в приложното поле на 

настоящия регламент. В противен случай би се стигнало до припокривания с други 

законодателни актове на ЕС. 

Изменение  427 

Дита Харанзова, Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 

4, параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, при условие че 

търговецът разполага с необходимите 

права за съответните територии. 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали обхватът на 

настоящия регламент следва да бъде 

разширен, така че да включва 

допълнителни сектори, като 

финансовите, 

електронносъобщителните или 

здравните услуги. 

Or. en 

 

Изменение  428 

Антанас Гуога, Иван Щефанец 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 

4, параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, при условие че 

търговецът разполага с необходимите 

права за съответните територии. 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали обхватът на 

настоящия регламент следва да бъде 

разширен, така че да включва 

допълнителни сектори, като аудио-

визуалните, финансовите, 

транспортните, 

електронносъобщителните и 

здравните услуги. 

Or. en 

 

Изменение  429 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 

4, параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за 

ползването им, при условие че 

търговецът разполага с необходимите 

права за съответните територии. 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

цел оценката на: 

 а) прилагането на забраната по 

член 4, параграф 1, буква б) за услуги 

или нематериални стоки, доставяни 

по електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 
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обекти и на възможност за 

ползването им, по отношение на 

които търговецът притежава 

правата за използването на такова 

съдържание за съответните 

територии, с оглед на евентуално 

обхващане и на други случаи; 

 б) въздействието на настоящия 

регламент върху конкуренцията и 

трансграничната електронна 

търговия, както и динамиката на 

потребителските цени на единния 

пазар. 

Or. en 

 

Изменение  430 

Филип Жювен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, при условие че търговецът 

разполага с необходимите права за 

съответните територии. 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, при условие че търговецът 

разполага с необходимите права за 

съответните територии; тази 

задълбочена оценка отчита особения 

характер на защитените с авторско 

право произведения и на начините за 

тяхното разпространяване. 

Or. fr 

Изменение  431 

Анелен Ван Босойт 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, при условие че търговецът 

разполага с необходимите права за 

съответните територии. 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, или продажбата на защитени с 

авторско право произведения или 

защитени обекти в нематериална 

форма, като електронни книги и 

онлайн музика, при условие че 

търговецът разполага с необходимите 

права за съответните територии. 

Or. en 

 

Изменение  432 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Люси 

Андерсън, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, при условие че търговецът 

разполага с необходимите права за 

2. Първата оценка, посочена в 

параграф 1, се извършва по-специално с 

оглед на това дали забраната по член 4, 

параграф 1, буква б), следва да се 

прилага и за услуги, доставяни по 

електронен път, чиято основна 

характеристика е предоставянето на 

достъп до защитени с авторско право 

произведения или до други защитени 

обекти и на възможност за ползването 

им, или продажбата на защитени с 

авторско право произведения или 
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съответните територии. защитени обекти в нематериална 

форма, при условие че търговецът 

разполага с необходимите права за 

съответните територии. 

Or. en 

 

Изменение  433 

Марко Дзуло 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Оценката, посочена в параграф 

1, обхваща също така 

характеристиките и естеството на 

произтичащите от прилагането на 

настоящия регламент спорове, за да 

се установи дали е налице 

необходимост от изменения на 

Регламент (ЕО) № 593/2008 и 

Регламент (ЕС) № 1215/2012. 

Or. it 

Изменение  434 

Виржини Розиер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Никола Данти, Кристел 

Шалдемозе 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Буква б) от член 4, параграф 1 обаче се 

прилага от 1 юли 2018 г. 

заличава се 

Or. en 

 


