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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на 

географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, 

мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на 

вътрешния пазар е съществено условие, за да се гарантира, че между клиенти и търговци 

е възможно да се извършват търговски сделки без неоснователна дискриминация.  

 

От деня на влизането си в сила Регламентът ще наложи обвързващи задължения на 

търговците, така че клиентите да могат да имат достъп до продукти и да ги купуват, като 

се предотвратяват последиците от дискриминация въз основа на националността, 

мястото на пребиваване или мястото на установяване или мястото на платежни услуги. 

Целта му е да се премахнат всички необосновани пречки в електронната търговия и да 

се направи решителна крачка към завършването на цифровия единен пазар.   

 

Освен че премахва пречките, водещи до неоснователна дискриминация, настоящият 

регламент също така изяснява, че предприятията не са задължени да извършват 

дейността си в цяла Европа. Регламентът отчита необходимостта от изясняване, що се 

отнася до задължението на предприятията да осъществяват доставки за клиенти извън 

тяхната територия на стопанска дейност. От съществено значение е да се избегне 

налагането на допълнителна тежест върху търговците.  

 

Настоящият регламент също така отчита значението на установяването на истински 

цифров единен пазар за всички граждани и указва към какво трябва да са насочени някои 

други важни реформи, които трябва да бъдат предприети, измежду които са реформата 

на авторското право, реформата на аудиовизуалния сектор и реформата на данъчното 

облагане. Следва да се използват едни и същи принципи, така че да се постигне създаване 

на благоприятен и за потребителите, и за бизнеса цифров единен пазар. 

 

Настоящото становище има за цел да внесе подобрения и разяснения по някои точки, 

както е посочено по-долу.  

 

Съдържание и приложно поле на настоящия регламент 

 

Приложното поле на настоящия регламент е в съответствие с това на Директива 

2006/123/ЕО, за да се гарантира правна приемственост и сигурност за търговците и 

клиентите. Това означава, наред с другото, че от приложното поле на настоящия 

регламент са изключени нестопански услуги от общ интерес, транспортни услуги, 

аудиовизуални услуги, хазартни дейности, здравни услуги и определени социални 

услуги. Що се отнася до произведения и аудиовизуално съдържание, защитени с 

авторско право, важно е да се остави време за провеждане на съответните реформи, 

преди да се оцени дали евентуално включване би имало благоприятно въздействие както 

за потребителите, така и за секторите.  

 

Достъп до онлайн интерфейс 

 

Възпрепятстването на достъпа до онлайн интерфейс и пренасочването се разглеждат 

като практика, която поражда недоволство сред клиентите, и настоящото предложение ѝ 

обръща внимание, за да се гарантира, че клиентите ще имат достъп до интерфейс, който 
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те предпочитат, по всяко време и независимо от географското им местоположение. 

 

 

 

Дискриминация на клиентите въз основа на мястото на пребиваване 

 

Забранява се прилагането към клиентите на различни общи условия, което се разглежда 

като дискриминация въз основа на мястото на пребиваване. При все това спазването на 

разпоредбите на Регламента не следва да се счита за ограничаване на търговците да 

осъществяват дейността си в различни държави членки с целенасочени предложения и 

различни условия, при условие че чуждестранният клиент има достъп до тези продукти 

и услуги при същите договорни права и задължения, които са приложими при 

национални сделки. Освен това спазването на настоящия регламент не означава 

задължение за трансгранично доставяне на стоки, нито задължение за изтегляне на стоки 

от държавата на установяване или на пребиваване на клиента. 

 

Дискриминация по причини, свързани с плащане 

 

Съгласно разпоредбите на настоящия регламент търговците не могат да отказват 

платежен инструмент или да го дискриминират по някакъв друг начин. Що се отнася до 

платежните инструменти, свързани с карти, когато се приемат определени платежни 

марки и категории, търговецът е задължен да приеме същата платежна марка и 

категория, независимо от държавата на произход на платежния метод. Тази разпоредба 

не задължава търговците да приемат всички платежни инструменти, свързани с карти.  

 

Прилагане и съдействие за потребителите 

 

Предлага се държавите членки да определят органи, за да се гарантира ефективното 

прилагане на настоящия регламент, и тези органи също така да оказват съдействие на 

нуждаещите се клиенти.  

 

Преразглеждане на Регламента 

 

Първото преразглеждане ще бъде много важно, тъй като Европейската комисия следва 

да оцени обхвата и прилагането на това предложение, като вземе предвид развитието на 

правото в областта на авторското право, данъчното облагане, аудиовизуалните услуги и 

преносимостта на онлайн съдържание.  

 

Дата на прилагане 

 

Настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след датата на 

публикуването му, което ще даде възможност на клиентите да се възползват от 

премахването на пречките, пораждащи неоснователна дискриминация.  

 

Изменения 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения: 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за преодоляване на 

блокирането на географски принцип и 

на други форми на дискриминация въз 

основа на националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите в рамките на 

вътрешния пазар и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 

Директива 2009/22/ЕО 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за преодоляване на 

неоправданото блокиране на 

географски принцип и на други форми 

на дискриминация въз основа на 

националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите в рамките на 

вътрешния пазар и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 

Директива 2009/22/ЕО  

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Протокол (№ 1) от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз, 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Протокол (№ 2) от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно 
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прилагането на принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) За постигането на целта да се 

осигури добро функциониране на 

вътрешния пазар като пространство без 

вътрешни граници, в което е 

гарантирано свободното движение, 

наред с другото, на стоки и услуги, не е 

достатъчно между държавите членки да 

се премахнат само държавните граници. 

Това премахване може да бъде 

обезсмислено от частни субекти, които 

поставят препятствия, несъвместими със 

свободите на вътрешния пазар. Това се 

случва, когато действащи в една 

държава членка търговци блокират или 

ограничават достъпа до техния онлайн 

интерфейс, като например уебсайтове и 

приложения, на клиенти от други 

държави членки, желаещи да 

осъществяват трансгранични търговски 

сделки (практика, позната като 

блокиране на географски принцип). То 

се случва също и чрез други действия на 

определени търговци, включващи 

прилагането на различни общи условия 

за достъп до техните стоки и услуги за 

клиенти от други държави членки както 

онлайн, така и офлайн. Макар че 

понякога може да има обективни 

основания за такова различно 

третиране, в други случаи търговците 

отказват на потребители, желаещи да 

осъществяват трансгранични търговски 

сделки, достъп до стоки или услуги, или 

прилагат различни условия за тях 

поради чисто търговски причини. 

(1) За постигането на целта да се 

осигури добро функциониране на 

вътрешния пазар като пространство без 

вътрешни граници, в което е 

гарантирано свободното движение, 

наред с другото, на стоки и услуги, не е 

достатъчно между държавите членки да 

се премахнат само държавните граници. 

Това премахване може да бъде 

обезсмислено от частни субекти, които 

поставят препятствия от различни 

видове и в различни форми, 

несъвместими със свободите на 

вътрешния пазар. Това се случва, когато 

действащи в една държава членка 

търговци блокират или ограничават 

достъпа до техния онлайн интерфейс, 

като например уебсайтове и 

приложения, на клиенти от други 

държави членки, желаещи да 

осъществяват трансгранични търговски 

сделки (практика, позната като 

блокиране на географски принцип). То 

се случва също и чрез други действия на 

определени търговци, включващи 

прилагането на различни общи условия 

за достъп до техните стоки и услуги за 

клиенти от други държави членки както 

онлайн, така и офлайн. Макар че в 

извънредни случаи може да има 

обективни основания за такова различно 

третиране, в други случаи търговците 

отказват на потребители, желаещи да 

осъществяват трансгранични търговски 

сделки, достъп до стоки или услуги, или 

прилагат различни условия за тях 

поради причини, които не са от 

обективно естество. Според 
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анализите, направени за оценката на 

въздействието на Комисията, 

премахването на неоправданото 

блокиране на географски принцип и на 

други форми на дискриминация въз 

основа на националността, мястото 

на пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите в 

рамките на вътрешния пазар може да 

допринесе за разширяване на пазара с 

1,1% и за намаляване на цените 

средно с между 0,5 и 0,6%. Освен това, 

както показва консултацията на 

Комисията със заинтересованите 

страни, то може да допринесе за 

намаляване на недоволството сред 

клиентите, тъй като неоправданото 

блокиране на географски принцип е 

един от основните източници на 

това недоволство. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Така определени търговци 

изкуствено сегментират вътрешния 

пазар по вътрешните граници и 

възпрепятстват свободното движение на 

стоки и услуги, като по този начин 

ограничават правата на клиентите и не 

им позволяват да се ползват от по-голям 

избор и оптимални условия. Тези 

дискриминационни практики са важен 

фактор, допринасящ за относително 

ниското равнище на трансграничните 

търговски сделки в Съюза, включително 

в сектора на електронната търговия, 

което пречи за оползотворяване на 

пълния потенциал за растеж на 

вътрешния пазар. Като се изяснява в кои 

ситуации може да има основание за 

такъв вид различно третиране, би 

следвало да се постигне яснота и правна 

сигурност за всички участници в 

(2) Така определени търговци 

изкуствено сегментират вътрешния 

пазар по вътрешните граници и 

възпрепятстват свободното движение на 

стоки и услуги, като по този начин 

ограничават правата на клиентите и не 

им позволяват да се ползват от по-голям 

избор на стоки и услуги и оптимални 

условия. Тези дискриминационни 

практики са важен фактор, допринасящ 

за относително ниското равнище на 

трансграничните търговски сделки в 

Съюза, включително в сектора на 

електронната търговия, което пречи за 

оползотворяване на пълния потенциал 

за растеж на вътрешния пазар. Като се 

изяснява в кои ситуации може да има 

основание за такъв вид различно 

третиране, би следвало да се постигне 

яснота и правна сигурност за всички 
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трансгранични сделки и да се гарантира, 

че правилата за недискриминация може 

да бъдат прилагани ефективно и 

изпълнявани на целия вътрешен пазар. 

участници в трансгранични сделки и да 

се гарантира, че правилата за 

недискриминация може да бъдат 

прилагани ефективно и изпълнявани на 

целия вътрешен пазар. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Макар че настоящият 

регламент има за цел да разгледа 

блокирането на географски принцип и 

така да премахне една пречка пред 

функционирането на вътрешния 

пазар, не бива да се забравя, че 

множество различия в 

законодателството на държавите 

членки, например различни 

национални стандарти или липса на 

взаимно признаване или хармонизация 

на равнището на Съюза, все още 

представляват сериозни пречки, 

водещи до фрагментация на единния 

пазар, и по този начин често 

принуждават търговците да 

прибягват до практики на блокиране 

на географски принцип. Ето защо 

Европейският парламент, Съветът и 

Комисията следва да продължат да 

прилагат мерки по отношение на 

тези пречки с цел намаляване на 

пазарната фрагментация и 

доизграждане на единния пазар. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Съгласно член 20 от Директива 

2006/123/ЕО на Европейския парламент 

(3) Съгласно член 20 от Директива 

2006/123/ЕО на Европейския парламент 
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и на Съвета17 държавите членки трябва 

да гарантират, че установените в Съюза 

доставчици на услуги не третират 

получателите на услуги по различен 

начин въз основа на тяхната 

националност или място на 

пребиваване. Тази разпоредба обаче не 

беше напълно ефективна в борбата 

срещу дискриминацията и не доведе до 

достатъчно намаляване на правната 

несигурност, по-специално поради 

възможността да се оправдаят разликите 

в третирането, които тя допуска, и 

съответните трудности при прилагането 

ѝ на практика. Освен това блокиране на 

географски принцип и други форми на 

дискриминация въз основа на 

националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване може да възникват също и 

в резултат на действия на търговци, 

установени в трети държави, които 

попадат извън приложното поле на 

директивата. 

и на Съвета17 държавите членки трябва 

да гарантират, че установените в Съюза 

доставчици на услуги не третират 

получателите на услуги по различен 

начин въз основа на тяхната 

националност или място на 

пребиваване. Тази разпоредба обаче не 

беше напълно ефективна в борбата 

срещу дискриминацията и не доведе до 

достатъчно намаляване на правната 

несигурност, по-специално поради 

възможността да се оправдаят разликите 

в третирането, които тя допуска, и 

съответните трудности при прилагането 

ѝ на практика. Освен това блокиране на 

географски принцип и други форми на 

дискриминация въз основа на 

националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване може да възникват също и 

в резултат на действия на търговци, 

установени в трети държави, които 

попадат извън приложното поле на 

директивата. Следователно 

настоящият регламент следва да се 

прилага за търговци и за доставчици 

на услуги, и както за стоки, така и за 

услуги. 

__________________ __________________ 

Директива 2006/123/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 декември 

2006 г. относно услугите на вътрешния 

пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36). 

Директива 2006/123/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 декември 

2006 г. относно услугите на вътрешния 

пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36). 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Настоящият регламент има за 

цел да изясни член 20 от Директива 

2006/123/ЕО. Той не следва да се 

възприема като заместващ 

Директива 2006/123/ЕО – нито по 

отношение на приложното поле на 
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тази директива, тъй като 

Регламентът спазва същите 

принципи, като изключва 

дейностите, посочени в член 2, 

параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО 

от своето приложно поле – нито по 

отношение на последиците ѝ, тъй 

като приложението на Директива 

2006/123/ЕО е независимо от 

приложението на настоящия 

регламент и го допълва. Настоящият 

регламент не може да ограничава 

свободата на стопанска инициатива 

и свободата на договаряне, определени 

в член 16 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

 

Изменение   9 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Следователно, за да се гарантира 

доброто функциониране на вътрешния 

пазар, са необходими целенасочените 

мерки, определени в настоящия 

регламент, в който се предвижда ясен, 

единен и ефективен набор от правила по 

определен брой въпроси. 

(4) Следователно, за да се гарантира 

доброто функциониране на вътрешния 

пазар, са необходими целенасочените 

мерки, определени в настоящия 

регламент, в който се предвижда ясен, 

единен и ефективен набор от правила по 

определен брой въпроси. Тези мерки 

следва да запазят баланса между 

защитата на клиентите като 

потребители и икономическата 

свобода и свободата на договаряне на 

търговците. В тази връзка на 

търговците не следва да бъдат 

налагани непропорционални разходи 

или административна тежест, нито 

задължение за доставка във всички 

държави членки. Освен това новите 

задължения, наложени на държавите 

членки, не следва да надхвърлят 

необходимото за прилагането на 

новите правила. 

 

Изменение   10 
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Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Целта на настоящия регламент е 

да се предотврати дискриминацията въз 

основа на националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите, 

включително блокиране на географски 

принцип, при трансгранични търговски 

сделки между търговци и клиенти във 

връзка с продажбата на стоки и 

предоставянето на услуги в Съюза. С 

него се търси решение за справяне с 

пряката и непряка дискриминация, като 

по този начин се обхванат и 

неоправданите разлики в третирането 

въз основа на други разграничителни 

критерии, които водят до същия 

резултат както прилагането на 

критерии, пряко свързани с 

националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите. Такива 

други критерии може да се прилагат по-

специално въз основа на информация за 

физическото местоположение на 

клиентите — например IP адресът, 

използван за достъп до онлайн 

интерфейс, предоставеният за доставка 

на стоките адрес, направеният избор на 

език или държавата членка, в която е 

издаден платежният инструмент на 

клиента. 

(5) Целта на настоящия регламент е 

да се предотврати дискриминацията въз 

основа на националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите, 

включително блокиране на географски 

принцип, при трансгранични търговски 

сделки между търговци и клиенти във 

връзка с продажбата на стоки и 

предоставянето на услуги в Съюза. С 

него се търси предотвратяване на 

пряката и непряката дискриминация. 

Под непряка дискриминация се има 

предвид прилагането на 

разграничителни критерии, различни 

от националност, място на 

пребиваване или място на 

установяване на клиента, което по 

дефиниция или статистически води 

до същия резултат, както и прякото 

прилагане на същите тези критерии. 

Той обхваща също и неоправданите 

разлики в третирането въз основа на 

други разграничителни критерии, които 

водят до същия резултат както 

прилагането на критерии, пряко 

свързани с националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиентите. Такива 

други критерии може да се прилагат по-

специално въз основа на информация за 

физическото местоположение на 

клиентите – например IP адресът, 

използван за достъп до онлайн 

интерфейс, предоставеният за доставка 

на стоките адрес, направеният избор на 

език или държавата членка, в която е 

издаден платежният инструмент на 

клиента. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Съгласно съображение 29 от 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета1a въпросът за 

изчерпване на правото не възниква в 

случая на услуги, и по-специално на 

онлайн услуги. 

 _______________________ 

 1a Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 май 2001 година относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 

 

Изменение   12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Настоящият регламент не следва 

да засяга актове на правото на Съюза, 

отнасящи се до съдебното 

сътрудничество по граждански дела, и 

по-специално разпоредбите относно 

приложимото право по договорни 

задължения и относно компетентността, 

определени в Регламент (ЕО) № 

593/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 

1215/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета25, включително прилагането 

на тези актове и разпоредби в отделни 

случаи. По-специално за целите на 

такова прилагане не следва да се 

заключава само от факта, че даден 

търговец действа в съответствие с 

разпоредбите на настоящия регламент, 

че той насочва дейностите си към 

(10) Настоящият регламент не следва 

да засяга актове на правото на Съюза, 

отнасящи се до съдебното 

сътрудничество по граждански дела, и 

по-специално разпоредбите относно 

приложимото право по договорни 

задължения и относно компетентността, 

определени в Регламент (ЕО) № 

593/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 

1215/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета25, включително прилагането 

на тези актове и разпоредби в отделни 

случаи. По-специално за целите на 

такова прилагане не следва да се 

заключава само от факта, че даден 

търговец действа в съответствие с 

разпоредбите на настоящия регламент, 

че той насочва дейностите си към 
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държавата членка на потребителя. държавата членка на потребителя. 

Поради тази причина и с цел да се 

гарантира правна сигурност за 

търговците, спазващи разпоредбите 

на настоящия регламент, следва да се 

посочи ясно, че самият факт, че 

даден търговец прави своя онлайн 

интерфейс достъпен за клиенти от 

друга държава членка или не прилага 

различни общи условия за достъп в 

указаните в настоящия регламент 

случаи, включително, когато е 

приложимо, посредством 

сключването на договори, или че 

приема платежни инструменти от 

друга държава членка, сам по себе си 

не следва да се разглежда, за целите 

на определянето на приложимото 

право и юрисдикция, като 

показателен за това, че дейностите 

на търговеца са насочени към 

държавата членка на клиента, освен 

ако не бъде установено наличието на 

допълнителни елементи, въз основа 

на които може да бъде направено 

заключението, че е налице намерение 

от страна на търговеца да насочи 

дейностите си към тези държави 

членки в съответствие с правото на 

Съюза. 

_________________ _________________ 

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. относно приложимото 

право към договорни задължения (Рим 

I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6). 

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. относно приложимото 

право към договорни задължения (Рим 

I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6). 

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2012 г. относно 

компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по 

граждански и търговски дела (ОВ L 351, 

20.12.2012 г., стр. 1). 

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2012 г. относно 

компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по 

граждански и търговски дела (ОВ L 351, 

20.12.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение   13 
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Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Дискриминационните практики, 

справянето с които се преследва с 

настоящия регламент, обикновено се 

осъществяват чрез общи условия и 

друга информация, определени или 

прилагани от съответния търговец или 

от негово име като предварително 

условие за получаване на достъп до 

въпросните стоки или услуги, и които 

обикновено са предоставени на 

широката общественост. Такива общи 

условия за достъп включват, наред с 

другото, цените, условията за плащане и 

условията за доставка. Те може да са 

предоставени на широката 

общественост от търговеца или от 

негово име чрез различни средства като 

информация, публикувана в реклами, на 

уебсайтове или в документите за 

предварителния договор или за 

договора. Тези условия се прилагат при 

липсата на индивидуално договорено 

споразумение за противното, сключено 

пряко между търговеца и клиента. За 

целите на настоящия регламент 

индивидуално договорените условия 

между търговеца и клиентите не следва 

да се считат за общи условия за достъп. 

(11) Дискриминационните практики, 

справянето с които се преследва с 

настоящия регламент, обикновено се 

осъществяват чрез общи условия и 

друга информация, определени или 

прилагани от съответния търговец или 

от негово име като предварително 

условие за получаване на достъп до 

въпросните стоки или услуги, и които 

обикновено са предоставени на 

широката общественост. Такива общи 

условия за достъп включват, наред с 

другото, цените, изискванията, 

свързани с префиксите на 

телефонните номера, условията за 

плащане и условията за доставка. Те 

може да са предоставени на широката 

общественост от търговеца или от 

негово име чрез различни средства като 

информация, публикувана в реклами, на 

уебсайтове или в документите за 

предварителния договор или за 

договора. Тези условия се прилагат при 

липсата на индивидуално договорено 

споразумение за противното, сключено 

пряко между търговеца и клиента. За 

целите на настоящия регламент 

индивидуално договорените условия 

между търговеца и клиентите не следва 

да се считат за общи условия за достъп. 

Обосновка 

Дискриминация може да възникне в случаите, когато като условие за сключване на 

сделка търговците изискват от клиента да разполага с телефонен номер с цифров код 

на конкретна държава. 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Определянето на различни цени 

в отделните държави членки не 

следва да се счита за 

дискриминационна практика. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Както потребителите, така и 

предприятията следва да бъдат 

защитени от дискриминация по 

причини, свързани с тяхната 

националност, място на пребиваване 

или място на установяване, когато 

действат като клиенти по смисъла на 

настоящия регламент. Защитата обаче 

не следва да се разширява за клиенти, 

които купуват стока или услуга с цел 

препродажба, защото това би засегнало 

широко използвани схеми за 

дистрибуция между предприятията в 

контекста на отношенията между тях, 

като например избирателно или 

ексклузивно разпространение, което 

обикновено позволява на 

производителите да избират търговците 

си на дребно при спазване на правилата 

за конкуренция. 

(12) Както потребителите, така и 

предприятията следва да бъдат 

защитени от дискриминация по 

причини, свързани с тяхната 

националност, място на пребиваване 

или място на установяване, когато 

действат като клиенти по смисъла на 

настоящия регламент. Защитата обаче 

не следва да се разширява за клиенти, 

които купуват стока или услуга с цел 

препродажба, отдаване под наем с 

търговска цел или трансформиране и 

преработване на закупените стоки, 

защото това би засегнало широко 

използвани схеми за дистрибуция 

между предприятията в контекста на 

отношенията между тях, като например 

избирателно или ексклузивно 

разпространение, което обикновено 

позволява на производителите да 

избират търговците си на дребно при 

спазване на правилата за конкуренция. 

Клиентите следва да бъдат 

защитени единствено от 

дискриминация по причини, свързани с 

тяхната националност, място на 

пребиваване или място на 

установяване, когато купуват стока 

или услуга за крайно потребление. 

 



 

PE592.238v03-00 16/42 AD\1117213BG.docx 

BG 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За увеличаване на възможността 

на клиентите за достъп до информация, 

свързана с продажбата на стоки и 

предоставянето на услуги на вътрешния 

пазар, както и за повишаване на 

прозрачността, включително по 

отношение на цените, търговците не 

следва да възпрепятстват — чрез 

използване на технологични мерки или 

по друг начин — клиентите да имат 

пълен и равен достъп до онлайн 

интерфейс въз основа на тяхната 

националност, място на пребиваване 

или място на установяване. Такива 

технологични мерки може да включват 

по-специално всякакви технологии, 

използвани за определяне на 

физическото местоположение на 

клиента, включително проследяването 

му с помощта на IP адрес, координати, 

получени чрез глобалната навигационна 

спътникова система, или данни, 

свързани с платежна операция. Тази 

забрана за дискриминация по 

отношение на достъпа до онлайн 

интерфейс не следва обаче да се разбира 

като създаване на задължение за 

търговеца да участва в търговски сделки 

с клиентите. 

(14) За увеличаване на възможността 

на клиентите за достъп до информация, 

свързана с продажбата на стоки и 

предоставянето на услуги на вътрешния 

пазар, както и за повишаване на 

прозрачността, включително, но не 

само по отношение на цените, 

търговците или действащите от 

тяхно име лица, включително 

посредниците и операторите на 

онлайн интерфейс за целите на 

достъпа, не следва да възпрепятстват – 

чрез използване на технологични мерки 

или по друг начин – клиентите да имат 

пълен и равен достъп до онлайн 

интерфейс въз основа на тяхната 

националност, място на пребиваване 

или място на установяване. Такива 

технологични мерки може да включват 

по-специално, но да не се ограничават 

до всякакви технологии, използвани за 

определяне на физическото 

местоположение на клиента, 

включително проследяването му с 

помощта на IP адрес, история и/или 

модели на търсене в интернет, 

проследяване или локализация с GSM, 

координати, получени чрез глобалната 

навигационна спътникова система, или 

данни, свързани с платежна операция. 

Тази забрана за дискриминация по 

отношение на достъпа до онлайн 

интерфейс не следва обаче да се разбира 

като създаване на задължение за 

търговеца да участва в търговски сделки 

с клиентите. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 



 

AD\1117213BG.docx 17/42 PE592.238v03-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) В определени случаи 

блокирането, ограничаването на 

достъпа или пренасочването без 

съгласието на клиента към 

алтернативна версия на даден онлайн 

интерфейс по причини, свързани с 

националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента, може да е 

необходимо, за да се гарантира 

спазване на изискване съгласно 

правото на Съюза или закони на 

държавите членки в съответствие с 

правото на Съюза. Такива закони 

може да ограничават достъпа на 

клиентите до определени стоки или 

услуги, например чрез забрана за 

показване на специфично съдържание 

в определени държави членки. 

Търговците не следва да бъдат 

възпрепятствани да спазват такива 

изисквания и следователно да могат 

да блокират, ограничават достъпа 

или пренасочват определени клиенти 

или клиенти в определени територии 

към онлайн интерфейс, доколкото 

това е необходимо по тази причина. 

Когато даден търговец блокира или 

ограничи достъпа до онлайн 

интерфейс с цел осигуряване на 

съответствие с правно изискване 

съгласно правото на Съюза или закони 

на държавите членки в съответствие 

с правото на Съюза, търговецът 

следва да предостави ясно обяснение.  

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В определени случаи 

блокирането, ограничаването на достъпа 

(16) В определени случаи 

блокирането, ограничаването на достъпа 
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или пренасочването без съгласието на 

клиента към алтернативна версия на 

даден онлайн интерфейс по причини, 

свързани с националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента, може да е 

необходимо, за да се гарантира спазване 

на изискване съгласно правото на Съюза 

или закони на държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

Такива закони може да ограничават 

достъпа на клиентите до определени 

стоки или услуги, например чрез 

забрана за показване на специфично 

съдържание в определени държави 

членки. Търговците не следва да бъдат 

възпрепятствани да спазват такива 

изисквания и следователно да могат да 

блокират, ограничават достъпа или 

пренасочват определени клиенти или 

клиенти в определени територии към 

онлайн интерфейс, доколкото това е 

необходимо по тази причина. 

или пренасочването без съгласието на 

клиента към алтернативна версия на 

даден онлайн интерфейс по причини, 

свързани с националността, мястото на 

пребиваване или мястото на 

установяване на клиента, може да е 

необходимо, за да се гарантира спазване 

на изискване съгласно правото на Съюза 

или закони на държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

Такива закони може да ограничават 

достъпа на клиентите до определени 

стоки или услуги, например чрез 

забрана за показване на специфично 

съдържание в определени държави 

членки. Търговците не следва да бъдат 

възпрепятствани да спазват такива 

изисквания и следователно да могат да 

блокират, ограничават достъпа или 

пренасочват определени клиенти или 

клиенти в определени територии към 

онлайн интерфейс, доколкото това е 

необходимо по тази причина. Освен 

това прилагането на настоящия 

регламент не следва да 

възпрепятства държавите членки да 

прилагат основните си правила и 

принципи, свързани със свободата на 

пресата и свободата на изразяване на 

мнение. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) При няколко конкретни ситуации 

всички разлики в третирането на 

клиентите чрез прилагане на общи 

условия за достъп, включително 

категоричен отказ за продажба на стоки 

или предоставяне на услуги, по 

причини, свързани с националността, 

местоживеенето или мястото на 

установяване на клиентите, не могат да 

имат обективно оправдание. В тези 

(17) При няколко конкретни ситуации 

всички разлики в третирането на 

клиентите чрез прилагане на общи 

условия за достъп, включително 

категоричен отказ за продажба на стоки 

или предоставяне на услуги, по 

причини, свързани с националността, 

местоживеенето или мястото на 

установяване на клиентите, не могат да 

имат обективно оправдание. В тези 
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ситуации всяка подобна дискриминация 

следва да бъде забранена, така че 

клиентите да имат право — при 

посочените в настоящия регламент 

конкретни условия — да участват в 

търговски сделки при същите условия, 

както местен клиент, и да имат пълен и 

равен достъп до всяка от различните 

предлагани стоки или услуги 

независимо от своята националност, 

място на пребиваване или място на 

установяване. Поради това, когато е 

необходимо, търговците следва да 

вземат мерки за гарантиране спазването 

на посочената забрана за 

дискриминация, ако в противен случай 

съответните клиенти биха били 

възпрепятствани да получат пълен и 

равен достъп. Прилаганата при тези 

ситуации забрана не следва обаче да се 

разбира като възпрепятстване на 

търговците да насочват дейностите си 

към различни държави членки или към 

определени групи клиенти с 

целенасочени предложения и различни 

условия, включително чрез създаването 

на специфичен за всяка държава онлайн 

интерфейс. 

ситуации всяка подобна дискриминация 

следва да бъде забранена, така че 

клиентите да имат право – при 

посочените в настоящия регламент 

конкретни условия – да участват в 

търговски сделки при същите условия, 

както местен клиент, и да имат пълен и 

равен достъп до всяка от различните 

предлагани стоки или услуги 

независимо от своята националност, 

място на пребиваване или място на 

установяване, или по всякакви други 

непреки начини, свързани с тези 

критерии, които не могат да бъдат 

считани за обективно оправдани по 

смисъла на член 20 от Директива 

2006/123/ЕО. Поради това, когато е 

необходимо, търговците следва да 

вземат мерки за гарантиране спазването 

на посочената забрана за 

дискриминация, ако в противен случай 

съответните клиенти биха били 

възпрепятствани да получат пълен и 

равен достъп. Прилаганата при тези 

ситуации забрана не следва обаче да се 

разбира като възпрепятстване на 

търговците да насочват дейностите си 

към различни държави членки или към 

определени групи клиенти с 

целенасочени предложения и различни 

условия, включително чрез създаването 

на специфичен за всяка държава онлайн 

интерфейс. Ако обаче за услугите или 

стоките бъдат определени различни 

условия поради обективни причини, 

то те не представляват незаконна 

дискриминация, както е установено в 

член 20 и в съображение 95 от 

Директива 2006/123/ЕО. 

 

Изменение   20 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (17a) В член 6 от Регламент (ЕО) 

№ 593/2008 (Рим І) се уреждат 

потребителските договори. Съгласно 

този член 6 договор, сключен между 

потребител и търговец, се урежда от 

правото на държавата, в която е 

обичайното местопребиваване на 

потребителя, при условие че 

търговецът насочва по какъвто и да 

било начин своята търговска или 

професионална дейност към 

съответната държава. В 

определените в член 4, параграф 1, 

букви а) – в) ситуации доставчикът 

не насочва дейностите си към 

държавата членка на 

потребителите. В тези случаи в 

Регламент „Рим І“ се установява, че 

договорът не се урежда от правото на 

държавата на потребителя. Тук 

важи принципът за свобода на избора 

(член 3 от Регламент „Рим І“). 

Същото важи и за юрисдикцията, 

която се урежда от Регламент (ЕС) 

№ 1215/2012. 

Изменение   21 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Първата от тези ситуации е, 

когато търговецът продава стоки, но 

няма трансгранична доставка на тези 

стоки от търговеца или от негово име до 

държавата членка, където пребивава 

клиентът. При тази ситуация клиентът 

следва да може да купува стоките при 

абсолютно същите условия, 

включително цена и свързани с 

доставката на стоките условия, както 

подобни клиенти, пребиваващи в 

държавата членка на търговеца. Това 

може да означава, че чуждестранен 

клиент ще трябва да вземе стоката в 

тази държава членка или в друга 

държава членка, до която търговецът 

(18) Първата от тези ситуации е, 

когато търговецът продава стоки, но 

няма трансгранична доставка на тези 

стоки от търговеца или от негово име до 

държавата членка, където пребивава 

клиентът. При тази ситуация, при 

условие че се стигне до сключване на 

договор между търговец и клиент, 
клиентът следва да може да купува 

стоките при абсолютно същите условия, 

включително свързани с доставката на 

стоките условия, както подобни 

клиенти, пребиваващи в държавата 

членка на търговеца. Това може да 

означава, че чуждестранен клиент ще 

трябва да вземе стоката в тази държава 



 

AD\1117213BG.docx 21/42 PE592.238v03-00 

 BG 

прави доставки. При тази ситуация не е 

необходимо да се прави регистрация за 

данък добавена стойност (ДДС) в 

държавата членка на клиента, нито да се 

урежда трансграничната доставка на 

стоките. 

членка или в друга държава членка, до 

която търговецът прави доставки. При 

тази ситуация не е необходимо да се 

прави регистрация за данък добавена 

стойност (ДДС) в държавата членка на 

клиента, нито да се урежда 

трансграничната доставка на стоките. 

Не трябва да възниква задължение за 

доставка от страна на търговеца. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Втората ситуация е, 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 — например 

компютърни услуги „в облак“, услуги 

по съхраняване на данни, хостинг на 

уебсайтове и предоставяне на 

електронни защитни стени. В този 

случай не се изисква физическа 

доставка, тъй като услугите се доставят 

по електронен път. Търговецът може да 

декларира и плаща ДДС по опростена 

процедура в съответствие с правилата 

относно режима за съкратено 

обслужване на едно гише, определени в 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 

282/2011 на Съвета26. 

(19) Втората ситуация е, 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 — например 

компютърни услуги „в облак“, услуги 

по съхраняване на данни, хостинг на 

уебсайтове и предоставяне на 

електронни защитни стени. В този 

случай не се изисква физическа 

доставка, тъй като услугите се доставят 

по електронен път. Търговецът може да 

декларира и плаща ДДС по опростена 

процедура в съответствие с правилата 

относно режима за съкратено 

обслужване на едно гише, определени в 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 

282/2011 на Съвета26. Всички разлики в 

крайната цена, които могат да се 

получат в резултат от прилагането 

на различни ставки на ДДС в 

съответствие с приложимото 

законодателство в мястото на 

потребление, не следва да включват 

прилагане на различни условия за 

достъп. 

__________________ __________________ 



 

PE592.238v03-00 22/42 AD\1117213BG.docx 

BG 

26 Регламент за изпълнение (ЕС) № 

282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за 

установяване на мерки за прилагане на 

Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1). 

26 Регламент за изпълнение (ЕС) № 

282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за 

установяване на мерки за прилагане на 

Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1). 

  

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Забраната на дискриминация в 

тези ситуации не следва да се счита 

за ограничение на правото на 

търговците да развиват своята 

бизнес стратегия чрез насочване на 

дейностите си към различни държави 

членки или към определени групи 

клиенти с целенасочени предложения 

и различни условия, включително чрез 

създаването на специфичен за всяка 

държава онлайн интерфейс. Когато 

обаче чуждестранен клиент иска 

достъп до тези онлайн интерфейси и 

конкретни предложения в 

съответствие с определен набор от 

условия, той следва да се ползва със 

същите договорни права и да има 

същите задължения като тези, 

приложими за националните сделки. 

Съгласно настоящия регламент 

следва да бъдат допустими 

териториални ограничения на 

предоставянето на следпродажбено 

обслужване, произтичащи от 

условия, с които клиентът се е 

съгласил, в съответствие с правото 

на Съюза и приложимото национално 

право, прието в съответствие с него. 

Спазването на настоящия регламент 

не следва да задължава търговците да 

доставят стоки през граница или да 

изпълняват каквото и да било 
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задължение за обратно приемане на 

стоката от държавата на 

установяване или на пребиваване на 

клиента. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Търговци, попадащи в обхвата на 

специалния режим, предвиден в дял XII, 

глава 1 от Директива 2006/112/ЕО на 

Съвета27, не са длъжни да плащат ДДС. 

За тези търговци, за които забраната да 

прилагат при предоставянето на услуги, 

доставяни по електронен път, различни 

общи условия за достъп поради 

причини, свързани с националност, 

място на пребиваване или място на 

установяване на потребителя, ще 

предполага изискване за регистрация, за 

да се начисли ДДС на други държави 

членки, и може да доведе до 

допълнителни разходи, които биха 

представлявали непропорционална 

тежест с оглед на мащаба и 

характеристиките на съответните 

търговци. Поради това тези търговци 

следва да бъдат освободени от 

посочената забрана, докато е приложим 

такъв режим. 

(22) Търговци, попадащи в обхвата на 

специалния режим, предвиден в дял XII, 

глава 1 от Директива 2006/112/ЕО на 

Съвета27, не са длъжни да плащат ДДС в 

държавата членка, в която са 

установени. За тези търговци, за които 

забраната да прилагат при 

предоставянето на услуги, доставяни по 

електронен път, различни общи условия 

за достъп поради причини, свързани с 

националност, място на пребиваване 

или място на установяване на 

потребителя, ще предполага изискване 

за регистрация, за да се начисли ДДС на 

други държави членки, и може да 

доведе до допълнителни разходи, които 

биха представлявали непропорционална 

тежест с оглед на мащаба и 

характеристиките на съответните 

търговци. Поради това тези търговци 

следва да бъдат освободени от 

посочената забрана, докато е приложим 

такъв режим. 

_________________ _________________ 

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 

– 118). 

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 

– 118). 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 24 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Съгласно правото на Съюза 

търговците по принцип са свободни да 

решават кои платежни средства желаят 

да приемат, включително кои платежни 

марки. Все пак, след като веднъж е 

направен този избор, съгласно 

действащата правна рамка за 

платежните услуги, няма причини 

търговците да дискриминират клиентите 

в Съюза, като отказват определени 

търговски сделки или като по друг 

начин прилагат определени различни 

условия за плащане във връзка с тези 

сделки по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиента. В 

този конкретен контекст, такова 

неоправдано различно третиране по 

причини, свързани с мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, също следва да бъде 

изрично забранено. Допълнително 

следва да се припомни, че с Регламент 

(ЕС) № 260/2012 вече е забранено на 

всички получатели на плащания, 

включително търговци, да изискват 

банковите сметки да бъдат в определена 

държава членка, за да бъде прието 

плащане в евро. 

(24) Съгласно правото на Съюза 

търговците по принцип са свободни да 

решават кои платежни средства желаят 

да приемат. В съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2015/751 на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

и с Директива 2007/64/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1б 

търговците, които приемат платежни 

инструменти, свързани с карти от 

конкретна платежна марка и 

категория, не са задължени да 

приемат платежни инструменти, 

свързани с карти от същата 

категория, но от друга платежна 

марка, или от същата платежна 

марка, но от различна категория. Все 

пак, след като веднъж е направен този 

избор, съгласно действащата правна 

рамка за платежните услуги, няма 

причини търговците да дискриминират 

клиентите в Съюза, като отказват 

определени търговски сделки или като 

по друг начин прилагат определени 

различни условия за плащане във връзка 

с тези сделки по причини, свързани с 

националността, местожителството или 

мястото на установяване на клиента. В 

този конкретен контекст, такова 

неоправдано различно третиране по 

причини, свързани с мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент в 

рамките на Съюза, също следва да бъде 

изрично забранено. Европейската 

комисия следва да извърши оценка на 

използването на стимули за 

насърчаване на използването на 

европейски платежни услуги. Освен 

това Комисията следва да извърши 

оценка дали да предостави правна 

рамка, която позволява, при спазване 

на принципа на свобода на договаряне, 

защита на предприятията и 
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потребителите, когато операцията 

се извършва посредством 

алтернативни начини на плащане, 

включително виртуални валути, 

други операции от типа блоквериги и 

електронни портфейли. Личните 

данни, създадени от трансграничните 

сделки на електронната търговия, 

следва да бъдат съхранявани в 

центровете за данни в Съюза, 

независимо от местоположението на 

седалището на дружеството, 

извършващо плащанията, освен ако 

прехвърлянето на данни към трета 

държава се осъществява в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 и гарантира адекватно 

равнище на защита за 

потребителите и предприятията. 
Допълнително следва да се припомни, 

че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е 

забранено на всички получатели на 

плащания, включително търговци, да 

изискват банковите сметки да бъдат в 

определена държава членка, за да бъде 

прието плащане в евро. Търговците 

следва да запазят свободата да 

изискват такси за използването на 

платежен инструмент. Това право 

обаче следва да подлежи на 

ограниченията, въведени с член 62 от 

Директива (ЕС) 2015/23661в, което 

означава, наред с останалото, че тези 

допълнителни такси не могат да 

надвишават реалния разход, направен 

от търговеца. 

 __________________ 

 1а Регламент (ЕС) № 2015/751 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2015 г. относно 

обменните такси за платежни 

операции, свързани с карти (ОВ L 123, 

19.5.2015 г., стр. 1). 

 1б Директива 2007/64/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 ноември 2007 г. относно 

платежните услуги във вътрешния 

пазар, за изменение на директиви 
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97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 

2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 

97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1). 

 1в Директива (ЕС) 2015/2366 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2015 г. за платежните 

услуги във вътрешния пазар, за 

изменение на директиви 2002/65/ЕО, 

2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент 

(ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на 

Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 

23.12.2015 г., стр. 35). 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 24 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24a) В случай на мярка, предприета 

от правителство, централна банка 

или друг регулаторен орган, за да се 

ограничи капиталовият поток в 

посока на влизане във и излизане от 

икономиката на дадена държава 

членка, като например капиталови 

ограничения, настоящият регламент 

следва да продължи да се прилага в 

съответствие с правото на Съюза и 

приложимото национално право и 

съответните ограничения, наложени 

в съответствие с правото на Съюза. 

Следователно следва да бъде 

забранена всякаква пряка или непряка 

дискриминация въз основа на 

националността на клиента, 

мястото му на пребиваване или на 

установяване, или мястото на 

платежната сметка, мястото на 

установяване на доставчика на 

платежната услуга или мястото на 

издаване на платежния инструмент 

в рамките на Съюза. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 25 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) Данните, генерирани от 

електронната търговия и онлайн 

сделките, следва да съответстват на 

нормативната уредба за трафика и 

местоположението на данните, 

съхранението на данните, защитата 

на данните и анализа на данни, като 

се гарантира пълно спазване на 

правото на Съюза. Мрежовите и 

информационните системи следва да 

функционират съгласно относимите 

разпоредби на Директива (ЕС) 

2016/1148 на Европейския парламент 

и на Съвета1a, като се гарантира 

максимална сигурност на мрежовите 

и информационните системи. 

 _____________________ 

 1а Директива (EС) 2016/1148 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 6 юли 2016 година относно мерки 

за високо общо ниво на сигурност на 

мрежите и информационните 

системи в Съюза (ОВ L 194, 

19.7.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Клиентите следва да получават 

съдействие от отговорните органи за 

улеснено разрешаване на конфликти с 

търговци, възникнали от прилагането на 

настоящия регламент, включително чрез 

единен формуляр за подаване на жалби. 

(28)  (Не се отнася до българския 

текст.) 
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Изменение  29 

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 или мястото на 

установяване на клиентите, и чрез 

определяне, inter alia, на случаите, в 

които при никакви обстоятелства не 

е оправдано различното третиране, 

посочено в член 20, параграф 2 от 

Директива 2006/123/ЕО, като се 

изключват случаите, при които биха 

могли да се прилагат различни 

условия по отношение на услуги или 

стоки по обективни причини в 

съответствие със същия член на 

Директива 2006/123/ЕО. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Настоящият регламент не 

може да ограничава свободата на 

стопанска инициатива и свободата 

на договаряне, залегнали в член 16 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  31 

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 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-специално, 

когато даден търговец, в 

съответствие с настоящия 

регламент, осигурява достъп на 

клиентите до своя онлайн интерфейс, 

независимо от тяхната 

националност или място на 

пребиваване, не прилага различни 

общи условия за достъп при 

продажбата на стоки или 

предоставянето на услуги в случаите, 

указани в настоящия регламент, или 

когато търговецът приема на 

недискриминационна основа 

платежни инструменти, издадени в 

друга държава членка, не следва да се 

счита, че търговецът насочва своите 

дейности към държавата членка, 

където е обичайното място на 

пребиваване или местоживеене на 

клиента, освен ако бъде установено 

наличие на други допълнителни 

елементи, показващи общото 

намерение на търговеца да насочи 

дейността си към тази държава 

членка. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на настоящия регламент се 

прилагат определенията, посочени в 

член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 282/2011 на Съвета, член 2, 

параграфи 10, 20 и 30 от Регламент (ЕС) 

№ 2015/751 на Европейския парламент 

и на Съвета32 и член 4, параграфи 8, 9, 

11, 12, 14, 23, 24 и 30 от Директива (ЕС) 

2015/2366 на Европейския парламент 

и на Съвета. 

За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения: 

определението на понятието „услуги, 

предоставяни по електронен път“, 

посочено в член 7 от Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета, 

определенията на понятията 

„обменна такса“, „платежен 

инструмент, свързан с карта“, 

„платежна марка“, „дебитна карта“, 

„кредитна карта“ и „предплатена 

карта“, посочени съответно в член 2, 

параграфи 10, 20, 30, 33, 34 и 35 от 

Регламент (ЕС) № 2015/751, и 

определенията на понятията 

„платежна операция“, „платец“, 

„доставчик на платежни услуги“, 

„платежна сметка“, „платежен 

инструмент“, „директен дебит“ 

„кредитен превод“ и „задълбочено 

установяване на идентичността на 

клиента“, посочени съответно в 
член 4, параграфи 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 

и 30 от Директива (ЕС) 2015/2366. 

__________________  

32 Регламент (ЕС) № 2015/751 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2015 г. относно 

обменните такси за платежни 

операции, свързани с карти (ОВ L 123, 

19.5.2015 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Прилагат се и следните определения: За целите на настоящия регламент се 

прилагат и следните определения: 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „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; 

в) „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, отдаване под наем, 

преобразуване или преработка в 

търговски мащаб; В настоящия 

регламент е обхванато единствено 

намерението за крайна употреба от 

страна на въпросния потребител или 

предприятие; 

 

Изменение35 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „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; 

г) „общи условия за достъп“ 

означава всички условия и друга 

информация, включително продажни 

цени, изисквания, основаващи се на 

префикса на телефонния номер, 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; 

Обосновка 

Дискриминация може да възникне в случаите, когато, като условие за сключване на 
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сделка търговците изискват от клиента да разполага с телефонен номер с цифров код 

на конкретна държава. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква e 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) „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; 

е) „онлайн интерфейс“ означава 

всякакъв софтуер, включително уебсайт 

или части от него, 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; 

 

Изменение  37 

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 първоначално е искал 

да получи достъп, 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 първо е искал да получи 

достъп, 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. 
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Изменение  38 

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 

която клиентът първоначално е 

поискал достъп, трябва да остава лесно 

достъпна за този клиент. 

 

Изменение  39 

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 на онлайн интерфейса, 

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. 

 

Изменение  40 

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 

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 3, 

търговецът посочва на съответните 

клиенти ясно обяснение за това. Това 
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онлайн интерфейса, до който клиентът 

първоначално е искал да получи 

достъп. 

обяснение се дава на езика на онлайн 

интерфейса, до който клиентът първо е 

искал да получи достъп. 

 

Изменение  41 

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 техните 

стоки или услуги по причини, свързани 

с националността, местожителството 

или мястото на установяване на 

клиента, в ситуациите, в които 

клиентът иска: 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) когато търговецът продава 

стоки и тези стоки не се доставят 

трансгранично до държавата членка на 

клиента от търговеца или от негово име; 

a) да купи стоки от търговец и 

тези стоки не се доставят трансгранично 

до държавата членка на клиента от 

търговеца или от негово име; 

 

Изменение  43 

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) да получи от търговеца 

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 
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им; им; 

 

Изменение44 

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) да получи услуги, различни от 

посочените в буква б), от търговец в 

държава членка, в която този 

търговец извършва дейност, и когато 

този клиент е гражданин на друга 

държава членка или е с място на 

пребиваване или установяване в друга 

държава членка. 

 

Изменение  45 

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 електронните 

платежни средства, а именно 

кредитните преводи, директните 

дебити или платежните 

инструменти, свързани с карти от 

конкретна платежна марка и 

категория, 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: 
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Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) тези плащания са направени 

чрез електронни операции с кредитен 

превод, директен дебит или 

платежен инструмент, свързан с 

карти от същата платежна марка; 

заличава се 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) търговецът може да поиска 

задълбочено установяване на 

идентичността на платеца съгласно 

Директива (ЕС) 2015/2366; както и 

б) идентичността на платеца 

или валидността на използването на 

платежни средства може да бъде 

проверена чрез задълбочено 

установяване на идентичността на 

клиента съгласно Директива (ЕС) 

2015/2366; както и 

 

Изменение  48 

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. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Забраната, указана в параграф 
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1, не възпрепятства правото на 

търговеца да задържи стоките или 

предоставянето на услугата по 

обективни причини до момента, в 

който плащането бъде надлежно 

инициирано. 

 

Изменение  50 

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, 

освен ако в законодателството на 

държавите членки са въведени в 

съответствие с член 62, параграф 5 

от Директива (ЕС) 2015/2366 

национални забрани или ограничения 

на правото на изискване на такси за 

използване на платежни 

инструменти. Тези такси не трябва да 

превишават направените от търговеца 

разходи за използването на платежния 

инструмент. 

 

Изменение  51 

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 

Договорни условия, налагащи на 

търговците задължения да действат – 

във връзка с пасивни продажби по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 

330/2010 на Комисията – в нарушение 
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нищожни. на настоящия регламент, се считат за 

нищожни. 

 

Изменение  52 

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 

съществуващ орган или органи, 

отговарящи за прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

търговците и клиентите. Без да се 

засягат други механизми за 

информация и сътрудничество, тези 

органи отговарят за осигуряването на 

трансгранично сътрудничество с 

органи в други държави членки чрез 

подходящи електронни средства. 

Държавите членки гарантират 

наличието на адекватни и ефективни 

мерки от страна на определения орган 

или органи за налагане на спазването на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Когато не съществуват други 

механизми за информация и 

сътрудничество, се използват 

съществуващите структури. 

Информационната система за 

вътрешния пазар (ИСВП), създадена с 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a,  се използва за целите на 

настоящия член. 

 ______________________ 
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 1а Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

административно сътрудничество 

посредством Информационната 

система за вътрешния пазар и за 

отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията („Регламент за ИСВП“) ( 

ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 8 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съдействие за потребителите Съдействие за клиентите 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф -1 (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Търговците указват общите 

условия за достъп и евентуалните 

ограничения съгласно настоящия 

регламент най-късно в началото на 

процеса на даване на поръчка, в 

съответствие с член 8 от Директива 

2011/83/ЕС. 

 

Изменение  56 

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 клиент и търговец, възникнал от 

1. Всяка държава членка възлага на 

органа или органите, на които е 

възложено изпълнението, 
отговорността за оказването на 

практическо съдействие и 
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прилагането на настоящия регламент. 

Всяка държава членка определя орган 

или органи, които да отговарят за 

тази задача. 

предоставяне на информация на 

клиентите в случай на спор между 

клиент и търговец, възникнал от 

прилагането на настоящия регламент. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Посочените в параграф 1 органи 

предлагат на клиентите 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. Посочените в параграф 1 органи 

предлагат на клиентите единен образец 

на формуляр за подаване на жалби до 

органите, посочени в параграф 1 от 

настоящия член и в член 7, параграф 1. 

Комисията оказва съдействие на тези 

органи за разработването на този 

образец на формуляр. Те отговарят, 

inter alia, за получаването на жалби 

от страна на клиентите, за 

препращането на жалби до органи в 

други държави членки и за улесняване 

на комуникацията между клиента и 

търговеца, за да се улесни решаването 

на спора. 

 

Изменение  58 

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 

1. До [дата: две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и след това на всеки три 

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 
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икономическото развитие. икономическото развитие. 

 

Изменение  59 

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. 

заличава се 

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  60 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Прилага се от [дата: шест месеца след 

датата на публикуването му]. 

Прилага се от [дата: дванадесет месеца 

след датата на публикуването му]. 
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