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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0231),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението до Парламента (C8-0170/2018),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 11 юли 2018 г.1,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A8-0000/2018),

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

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Бързото развитие на пазара на 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 



PE626.994v01-00 6/20 PR\1161620BG.docx

BG

домейни от първо ниво и 
динамичната цифрова среда изискват 
съобразена с бъдещето и гъвкава 
регулаторна среда, която да позволи 
насърчаването онлайн на ценностите 
и приоритетите на Съюза;

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Съществуването на 
специфично име на домейн за 
Европейския съюз под формата на 
много ясен и разграничим общ признак 
е важен и ценен градивен елемент за 
европейската идентичност онлайн;

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Домейнът от първо ниво .eu е 
осмият по големина домейн от първо 
ниво за код на държава в света с над 
3,8 милиона регистрации през 2017 г. 
Домейнът от първо ниво .eu се 
използва от всички институции, 
агенции и органи на Съюза, 
включително за техните проекти и 
инициативи;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Домейнът от първо ниво .eu 
следва да осигури ясно видима връзка 
със Съюза и европейския пазар. Той 
следва да дава възможност на 
предприятия, организации и физически 
лица в Съюза да регистрират име на 
домейн в домейн от първо ниво .eu. 
Гражданите на Съюза следва да могат 
да регистрират име на домейн .eu, 
независимо от мястото им на постоянно 
пребиваване.

(4) Домейнът от първо ниво .eu 
следва да осигури ясно видима връзка 
със Съюза и европейския пазар, като 
създава силна идентичност за 
цифровия единен пазар, при спазване 
на законодателството на Съюза и 
неговите стандарти за търговия. Той 
следва да дава възможност на 
предприятия и организации, 
установени на територията на 
Съюза, както и на физически лица, 
които постоянно пребивават в 
държава членка, да регистрират име на 
домейн с домейн от първо ниво .eu. 
Гражданите на Съюза следва да могат 
да регистрират име на домейн .eu, 
независимо от мястото им на постоянно 
пребиваване.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На основата на открита, 
прозрачна и недискриминационна 
процедура за избор Комисията следва да 
определи регистър за домейна от първо 
ниво .eu. Комисията следва да сключи 
договор с избрания регистър, който 
следва да съдържа подробните 
принципи и процедури, отнасящи се 
до регистъра във връзка с 
организацията, администрирането и 
управлението на домейна от първо 

(9) На основата на открита, 
прозрачна и недискриминационна 
процедура за избор Комисията следва да 
определи регистър за домейна от първо 
ниво .eu. За целите на създаването на 
критерии за определянето на 
регистър и на откритата, прозрачна 
и недискриминационна процедура на 
подбор за това определяне, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
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ниво .eu. Договорът следва да бъде с 
ограничен срок и да подлежи на 
подновяване.

съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество1a. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

____________

1а OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Правилата, които направляват процедурата за определяне на регистъра, ще бъдат 
важна част от гарантирането на ръководните принципи за откритост, прозрачност 
и недопускане на дискриминация. Поради това е важно Парламентът да бъде включен 
в по-голяма степен в този процес, като предпочитаният инструмент следва да бъде 
делегиран акт.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Комисията следва да сключи 
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договор с избрания регистър, който 
следва да съдържа подробните 
принципи и процедури, приложими за 
регистъра във връзка с организацията, 
администрирането и управлението 
на домейна от първо ниво .eu. 
Договорът следва да бъде срочен и да 
подлежи на подновяване.

Or. en

Обосновка

Правилата, които направляват процедурата за определяне на регистъра, ще бъдат 
важна част от гарантирането на ръководните принципи за откритост, прозрачност 
и недопускане на дискриминация. Поради това е важно Парламентът да бъде включен 
в по-голяма степен в този процес, като предпочитаният инструмент следва да бъде 
делегиран акт.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Настоящият регламент има за 
цел да подкрепя цифровия единен 
пазар като изгражда онлайн 
европейска идентичност и насърчава 
трансграничните дейности онлайн;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регистърът може да отнеме име 
на домейн по своя собствена 
инициатива и без да преминава през 
процедура за извънсъдебно решаване на 

3. Регистърът може да отнеме или 
суспендира име на домейн по своя 
собствена инициатива и без да 
преминава през процедура за 
извънсъдебно решаване на спорове,



PE626.994v01-00 10/20 PR\1161620BG.docx

BG

спорове, със следните мотиви: само със следните мотиви:

Or. en

Обосновка

Настоящото следва да се разглежда само като изясняване на действията, които 
могат да бъдат предприети от регистъра.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато име на домейн се 
разглежда от съда на държава членка 
като дискредитиращо, расистко или 
противоречащо на обществения ред, то 
трябва да бъде блокирано от регистъра 
от момента, в който последният е 
уведомен за решението на съда, и да 
бъде отнето след съобщаването на 
окончателното решение на съда. 
Регистърът блокира срещу бъдещо 
регистриране имената, които са били 
предмет на такова съдебно решение 
дотогава, докато това решение е 
валидно.

5. Когато име на домейн се 
разглежда от съда на държава членка 
като дискредитиращо, расистко или 
противоречащо на обществения ред, то 
трябва да бъде блокирано от регистъра 
от момента, в който последният е 
уведомен за решението на съда. Името 
на домейна обаче не се блокира от 
регистъра, ако решението попада в 
приложното поле на акт за 
изпълнение или на решение на Съвета, 
прието в съответствие с член 5 от 
Регламент [относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки, 2018/0136 
(COD)]. Името на домейна се отнема 
от регистъра след съобщаването на 
окончателното решение на съда. 
Регистърът блокира срещу бъдещо 
регистриране имената, които са били 
предмет на такова съдебно решение 
дотогава, докато това решение е 
валидно.

Or. en
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Обосновка

Комисията представи във връзка с предложенията за МФР механизъм за гарантиране 
на принципа на правовата държава. Целесъобразно е също така такава предпазна 
мярка да бъде въведена и в Регламента за .eu.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Имената на домейни, 
регистрирани в рамките на домейна 
от първо ниво .eu, могат да бъдат 
прехвърляни само на лица, които 
имат право да регистрират имена на 
домейни с разширение .eu.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба се запазва от настоящата уредба. Също така е важно да се 
гарантира, че критериите за допустимост, посочени в член 3, са защитени и когато 
се прехвърля името на домейна.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистрацията на имена на 
домейни се извършва с всички букви от 
азбуките на официалните езици на 
Съюза съгласно наличните 
международни стандарти, както се 
допуска от съответните протоколи за 
интернационализирани имена на 
домейни (IDN).

1. Регистрацията на имена на 
домейни се извършва с всички знаци на 
официалните езици на Съюза съгласно 
наличните международни стандарти, 
както се допуска от съответните 
протоколи за интернационализирани 
имена на домейни (IDN).

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) могат да бъдат регистрирани или 
запазени от държавите членки само в
домейн от второ ниво. Тези имена на 
домейни трябва да бъдат ограничени до 
общоизвестни географски и/или 
геополитически термини, които засягат 
политическата или териториалната 
организация на държавата членка.

б) могат да бъдат регистрирани или 
запазени от държавите членки само на 
равнище домейн от второ ниво. Тези 
имена на домейни трябва да бъдат 
ограничени до общоизвестни 
географски и/или геополитически 
термини, които засягат политическата 
или териториалната организация на 
държавата членка.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистърът акредитира 
регистратори по разумни, прозрачни и 
недискриминационни процедури за 
акредитация, които са одобрени 
предварително от Комисията. 
Регистърът оповестява публично 
процедурите за акредитация в лесно 
достъпна форма.

1. Регистърът акредитира 
регистратори по разумни, прозрачни и 
недискриминационни процедури за 
акредитация, в съответствие с 
настоящия регламент, които са 
одобрени предварително от Комисията. 
Регистърът оповестява публично 
процедурите за акредитация в лесно 
достъпна форма.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява 1. Комисията приема делегирани 
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критериите и процедурата за 
определянето на регистъра
посредством актове за изпълнение.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2.

актове за допълнение на настоящия 
регламент относно установяването 
на критериите и процедурата за 
определянето на регистъра, както и на 
критериите за определяне на 
минимални изисквания за други 
обстоятелства, различни от 
посочените в член 4, когато 
регистърът блокира, суспендира или 
отнема името на домейн, за да се 
защитят ценностите на Съюза. 

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията сключва договор с 
определения регистър. В договора се 
определят правилата, политиките и 
процедурите за предоставянето на 
услуги от регистъра, както и условията, 
при които Комисията осъществява 
надзор върху организацията, 
администрирането и ръководенето на 
домейна от първо ниво .eu от регистъра. 
Договорът е с ограничен срок, подлежи 
на подновяване и включва принципите и 
процедурите за функционирането на 
домейна от първо ниво .eu, определени 
въз основа на член 11.

3. Комисията сключва договор с 
определения регистър. В договора се 
определят правилата, политиките и 
процедурите за предоставянето на 
услуги от регистъра, както и условията, 
при които Комисията осъществява 
надзор върху организацията, 
администрирането и ръководенето на 
домейна от първо ниво .eu от регистъра. 
Договорът е срочен, подлежи на 
подновяване и включва принципите и 
процедурите за функционирането на 
домейна от първо ниво .eu, определени в 
настоящия регламент и по-специално 
въз основа на членове 10 и 11.

Or. en

Обосновка

Задълженията по член 10 също следва да бъдат включени в договора.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регистърът работи в 
съответствие с обществения 
интерес и при спазване на най-
строгите правила за прозрачност, 
справедливост и отчетност.

Or. en

Обосновка

Тъй като домейнът .eu е от обществено значение, е важно да се гарантира, че 
работата на регистъра следва тези принципи.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) насърчаване на 
привлекателността на домейна от 
първо ниво .eu в целия Съюз и по 
света, за да се гарантира неговата 
конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организира, администрира и 
ръководи домейна от първо ниво .eu в 
общ интерес и на основата на 
принципите за качество, ефективност, 

б) организира, администрира и 
ръководи домейна от първо ниво .eu в 
общ интерес и на основата на 
принципите за качество, ефективност, 
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надеждност, прозрачност, достъпност и 
недискриминация, като гарантира 
лоялна конкуренция;

надеждност, прозрачност, достъпност и 
недискриминация, като гарантира 
лоялна конкуренция и същевременно 
осигурява прилагането на справедливи 
мерки за защита на потребителите и 
разумна цена за име на домейн от 
първо ниво .eu;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) популяризира целите на Съюза в 
областта на управлението на интернет;

и) популяризира целите на Съюза в 
областта на управлението на интернет и 
съответно участва в международни 
форуми;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лa) популяризиране на ценностите 
на Съюза, като например 
многоезичието, зачитането на 
неприкосновеността на личния 
живот на ползвателите и тяхната 
сигурност, защитата на 
потребителите и правата на човека 
чрез добро управление на домейна от 
първо ниво .eu.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изисквания и процедури за 
заявките за регистрация, политика за 
проверка на данните на регистрантите и 
за спекулативно регистриране на имена 
на домейни;

б) изисквания и процедури за 
заявките за регистрация, включително 
проверка на доказателства за 
изпълнение на критериите за 
регистрация, политика за проверка на 
данните на регистрантите и за 
спекулативно регистриране на имена на 
домейни;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се представи доказателство за нуждите на критериите за 
допустимост, посочени в член 3.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент и на всеки три години след 
това Комисията оценява реализацията, 
ефективността и функционирането на 
домейна от първо ниво .eu.

1. Не по-късно от три години след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент и на всеки три години след 
това Комисията оценява реализацията, 
ефективността и функционирането на 
домейна от първо ниво .eu.

Or. en

Обосновка

По-добре е за всички доклади да се следва тригодишна периодичност на докладване.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегиран 
акт, посочено в член 8, параграф 1, се 
предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в 
настоящия член условия.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от ... [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент]. 
Комисията изготвя доклад във връзка 
с делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния период. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
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4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
Многостранния съвет за домейна .eu, 
посочен в член 14, и с експерти, 
определени от всяка държава членка в 
съответствие с принципите, 
залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 
8, параграф 1, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, 
нито Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е предложено вследствие на предложението за делегиран акт 
в член 8. Вж. изменение 13.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Новото предложение относно домейна от първо ниво .eu, публикувано от Комисията на 
24 април 2018 г., има за цел отмяната на действащото законодателство. Въпреки че 
домейнът от първо ниво .eu продължава да работи добре, правната рамка, която го 
урежда, трябва да бъде адаптирана към развиващата се онлайн среда и пазар.

В съответствие с целите на стратегията за цифровия единен пазар настоящата 
инициатива се стреми да гарантира, че домейнът от първо ниво, който е работил 
сравнително добре, ще продължи да го прави и в бъдеще, за да се гарантира, че 
ползите, свързани с него, могат да достигнат до възможно най-голям брой граждани на 
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Съюза в близко бъдеще.

Докладчикът приветства предложението и споделя целта да не се изостава от бързото 
развитие на пазара на домейни от първо ниво, както и от динамичната цифрова среда, 
която изисква съобразена с бъдещето и гъвкава регулаторна среда. 

Наличието на специфично име на домейн за ЕС е много важно за онлайн идентичността 
на ЕС. Докладчикът счита за институциите, предприятията или гражданите е 
възможност да имат достъп до домейна от първо ниво .eu. По този начин те ще бъдат 
лесно идентифицирани като част от общността на ЕС, която споделя един и същ набор 
от правила и ценности. 

Предложението определя основните принципи за регистрацията на име на домейн в 
рамките на домейна от първо ниво .eu. То очертава критериите за допустимост, общите 
условия за регистрация и отнемане на имена на домейни, езиците, приложимото право 
и юрисдикция, процедурите за запазване на имена на домейни от страна на регистъра, 
Комисията и държавите членки, както и процедурите за акредитация на регистратор. 

Регистър: обхватът на разпоредбите започва с определянето му от Комисията и 
характеристиките му и достига до посочването на неговите основни задължения. 
Предложението също така съдържа набор от принципи и процедури за 
функционирането на домейна от първо ниво .eu, които трябва да се включат в договора 
с регистъра, включително следното.

Като подкрепя общите принципи, докладчикът желае да подчертае популяризирането 
на ценностите на ЕС, като например многоезичието, зачитането на неприкосновеността 
на личния живот на ползвателите и тяхната сигурност, защитата на потребителите и 
правата на човека. Докладчикът предлага допълнителни предпазни мерки по-специално 
във връзка с гарантирането на принципите на правовата държава. 

Освен това докладчикът желае да има по-добър контрол от страна на Европейския 
парламент относно установяването на критериите и процедурата за определяне на 
регистъра чрез използване на делегирани актове. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, 
ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на изцяло доброволна основа, като изключителна 
отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от 
следните субекти или лица при подготовката на проекта на доклад:

Субект и/или лице
1. Европейска комисия
2. Регистратор EUrid
3. EDRI („Европейски цифрови права“)
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