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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/152 

Изменение  152 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0077/2017 

Олга Сехналова 

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството за защита на потребителите   

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В цифровата среда по-специално 

компетентните органи следва да бъдат в 

състояние да прекратяват бързо и 

ефективно нарушенията, особено когато 

търговецът, продаващ стоки или услуги, 

прикрива своята самоличност или се 

премества в рамките на Съюза или в 

трета държава, за да избегне 

прилагането на законодателството. В 

случаите, когато съществува риск от 

сериозни и непоправими вреди за 

потребителите, компетентните органи 

следва да бъдат в състояние да приемат 

временни мерки за предотвратяване 

на тези вреди или за ограничаването 

им, включително, когато е 

необходимо, спирането на уебсайт, 

домейн или подобна цифрова 

страница, услуга или акаунт. Освен 

това компетентните органи следва да 

имат правомощие да свалят или да 

изискат от трета страна доставчик 

на услуги да свали уебсайт, домейн или 

подобна цифрова страница, услуга или 

акаунт, 

(12) В цифровата среда по-специално 

компетентните органи следва да бъдат в 

състояние да прекратяват бързо и 

ефективно нарушенията, в частност 

когато търговецът, продаващ стоки или 

услуги, прикрива своята самоличност 

или се премества в рамките на Съюза 

или в трета държава, за да избегне 

прилагането на законодателството. В 

случаите, когато съществува риск от 

сериозни и непоправими вреди за 

потребителите, компетентните органи 

следва да бъдат в състояние да приемат 

временни мерки, когато нямат на 

разположение други средства, за 

предотвратяване или смекчаване на 

тези вреди, в частност като изискат 

от доставчиците на хостинг услуги 

да отстранят съдържание или да 

спрат уебсайт, услуга или акаунт, или 

като изискат от регистри или 

регистратори на домейни временно да 

спрат пълно квалифицирано име на 

домейн за конкретен период от време. 

Освен, ако временните мерки не са 

били успешни, и само като крайна 

мярка, компетентните органи следва 

също така да имат правомощие да 

разпореждат на доставчиците на 

хостинг услуги да отстраняват 

съдържание или да спират уебсайт, 
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услуга или акаунт или част от тях, 

или да разпореждат на регистри или 

регистратори да заличават пълно 

квалифицирано име на домейн и да 

дават възможност на съответния 

компетентен орган да го регистрира. 

Като се вземе предвид 

потенциалното въздействие върху 

основните права, тези правомощия 

следва да се упражняват с оглед на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и след получаване 

на съдебно разрешение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/153 

Изменение  153 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0077/2017 

Олга Сехналова 

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството за защита на потребителите 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) да приема временни мерки за 

предотвратяване на риска от сериозни и 

непоправими вреди за потребителите, 

по-специално спирането на уебсайт, 

домейн или подобна цифрова 

страница, услуга или акаунт; 

ж) правомощието да приема 

временни мерки, когато няма други 

налични средства, за предотвратяване 

на риска от сериозни и непоправими 

вреди за колективните интереси на 

потребителите, по-специално като 

изисква от доставчици на хостинг 

услуги да премахнат съдържание или 

да спрат уебсайт, услуга или акаунт, 

или като изисква от регистри и 

регистратори на домейни да спрат 

временно напълно определено име на 

домейн за конкретен период от време; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Изменение  154 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0077/2017 

Олга Сехналова 

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството за защита на потребителите 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква л 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) да затвори уебсайт, домейн или 

подобна цифрова страница, услуга или 

акаунт или част от тях, включително 

като изисква от трета страна или от друг 

публичен орган да приложи тези мерки; 

л) при отсъствие от страна на 

търговеца на ефективен отговор в 

разумен срок на писмено искане на 

компетентния орган за 

преустановяване или забрана на 

нарушение, правомощието да нареди 

на доставчик на хостинг услуги да 

отстрани съдържание или да затвори 

уебсайт, услуга или акаунт или част от 

тях, или да разпореди на регистри или 

регистратори на домейни да заличат 

пълно квалифицирано име на домейн и 

да дадат възможност на съответния 

компетентен орган да го регистрира, 

включително като изисква от трета 

страна или от друг публичен орган да 

приложи тези мерки, за да се 

предотврати рискът от сериозна и 

непоправима вреда за колективните 

интереси на потребителите; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Изменение  155 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0077/2017 

Олга Сехналова 

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството за защита на потребителите 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Компетентните органи във 

всеки случай упражняват 

правомощията, посочени в букви г), 

ж) и л) от член 8, параграф 2 в 

съответствие с буква б) от параграф 

1 от настоящия член. 

Or. en 

 


