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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/156 

Изменение  156 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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) когато липсват други 

ефективни средства, да преустанови 

нарушението или да наложи забрана 

за него, включително като изисква от 

трета страна или друг публичен орган да 

приложи тези средства, за да се 

предотврати рискът от сериозни 

вреди на колективните интереси на 

потребителите: 

– да премахва съдържание или да 

ограничава достъпа до онлайн 

интерфейс или да разпореди изрично 

посочване на предупреждение до 

потребителите при достъпа до 

онлайн интерфейс; 

– да разпореди на доставчик на 

хостинг услуги да премахне, блокира 

или ограничи достъпа до онлайн 

интерфейс; или – когато е подходящо, 

да разпореди на регистрите или 

регистраторите на домейни да 

заличат напълно квалифицирано име 

на домейни да позволят на 

съответния компетентен орган да го 

регистрира; 

– държавите членки следва да 

предвидят възможността за 

получаване на бързо прекратяване на 

мерките, прилагани от националните 

публични органи, ако доставчикът на 

хостинг услуги или регистрите или 
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регистраторите на домейни могат да 

докажат, че не носят отговорност за 

нарушението и могат да докажат, че 

приложените мерки биха могли да 

доведат до сериозна вреда за техните 

дейности; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението добавя към текста от тристранния диалог допълнителна защита за 

доставчиците на услуги, регистратурите или регистраторите на домейни, които не носят 

отговорност за нарушението, тъй като са били засегнати от кибератака. 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/157 

Изменение  157 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) да разпорежда на търговеца, 

отговорен за нарушение в рамките на 

Съюза или широко разпространено 

нарушение, да компенсира 

потребителите, които са понесли вреди 

вследствие на нарушението, 

включително, наред с другото, парична 

компенсация, като предложи на 

потребителите възможността да 

прекратят договора или други мерки, 

гарантиращи обезщетяване на 

потребителите, които са претърпели 

вреда в резултат на нарушението; 

н) да разпорежда на търговеца, 

отговорен за нарушение в рамките на 

Съюза, широко разпространено 

нарушение или широко разпространено 

нарушение с измерение на Съюза, да 

компенсира потребителите, които са 

понесли вреди вследствие на 

съответното нарушение, 

включително, inter alia, парична 

компенсация, като предложи на 

потребителите възможността да 

прекратят договора или други мерки, 

гарантиращи обезщетяване на 

потребителите, които са претърпели 

вреда в резултат на нарушението; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да възстанови позицията на комисията по вътрешния пазар и защита 

на потребителите, с цел да се предостави на гражданите по-високо ниво на защита, в случай че 

те са пострадали в резултат на нарушение, особено при възстановяването на сумите от 

търговеца. 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/158 

Изменение  158 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 о 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) да разпорежда възстановяване на 

облагите, получени в резултат на 

нарушенията, включително 

разпореждане тези облаги да бъдат 

платени в държавния бюджет или на 

бенефициер, определен от 

компетентния орган или съгласно 

националното законодателство; 

о) да разпорежда възстановяване на 

облагите, получени в резултат на 

нарушенията; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да възстанови позицията на комисията по вътрешния пазар и защита 

на потребителите относно обезщетяването на потребителите, като посочва правомощието на 

националните органи да разпореждат възстановяване на облагите, получени от търговеца в 

резултат на нарушения; 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/159 

Изменение  159 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 47 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Принципи за налагане на санкции за 

нарушения в рамките на Съюза и 

широко разпространени нарушения 

Принципи за налагане на санкции за 

нарушения в рамките на Съюза и 

широко разпространени нарушения, и 

широко разпространени нарушения с 

измерение на Съюза 

Or. en 

Обосновка 

Изменението възстановява член 47 от предложението на Комисията, за да се вземе предвид по 

какъв начин нарушението е широко разпространено и колко потребители са били засегнати при 

налагането на санкции. 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/160 

Изменение  160 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 47 – параграф 1 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато налагат санкции в 

контекста на нарушения в рамките на 

Съюза и широко разпространени 

нарушения, компетентните органи, 

наред с другото, вземат предвид: 

1. Когато налагат санкции в 

контекста на нарушения в рамките на 

Съюза, широко разпространени 

нарушения и широко разпространени 

нарушения с измерение на Съюза, 

компетентните органи вземат предвид 

inter alia: 

Or. en 

Обосновка 

Изменението възстановява член 47 от предложението на Комисията, за да се вземе предвид по 

какъв начин нарушението е широко разпространено и колко потребители са били засегнати при 

налагането на санкции. 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2017 A8-0077/161 

Изменение  161 

Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 47 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Тези санкции са ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението възстановява член 47 от предложението на Комисията, за да се вземе предвид по 

какъв начин нарушението е широко разпространено и колко потребители са били засегнати при 

налагането на санкции. 

 


