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Изменение 309
Антанас Гуога

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от 
ефективна защита по отношение на 
правото на прекратяване на договора, 
доставчикът следва да позволи на 
потребителя да извлече обратно 
всички данни, въведени от него, 
създадени от него посредством 
използването на цифровото 
съдържание или генерирани по време 
на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Това 
задължение следва да обхване 
данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово 
съдържание, както и данните, които 
доставчикът в действителност е 
запазил във връзка с договора.

заличава се

Or. en

Изменение 310
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от 
ефективна защита по отношение на 
правото на прекратяване на договора, 
доставчикът следва да позволи на 
потребителя да извлече обратно 
всички данни, въведени от него, 
създадени от него посредством 
използването на цифровото 

заличава се
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съдържание или генерирани по време 
на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Това 
задължение следва да обхване 
данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово 
съдържание, както и данните, които 
доставчикът в действителност е 
запазил във връзка с договора.

Or. en

Изменение 311
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение следва 
да обхване данните, които доставчикът 
е длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
както и данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
договора.

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички лични данни, 
въведени от него, създадени от него 
посредством използването на цифровото 
съдържание или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя, при условие че 
въпросните данни не са били заличени 
или анонимизирани. Това задължение 
следва да обхване личните данни, 
които доставчикът е длъжен да запази 
съгласно договора за предоставяне на 
цифрово съдържание, както и личните 
данни, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
договора. Доставчикът следва също 
така да позволи на потребителя да 
извлече съдържанието, предоставено 
от него, посредством използването на 
цифровото съдържание, когато това 
е технически възможно и когато 
съдържанието е преносимо за друга 
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услуга до степен, че е запазено от 
доставчика.

Or. en

Изменение 312
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него 
посредством използването на 
цифровото съдържание или 
генерирани по време на използването 
на цифровото съдържание от
потребителя. Това задължение следва 
да обхване данните, които 
доставчикът е длъжен да запази 
съгласно договора за предоставяне на 
цифрово съдържание, както и 
данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка 
с договора.

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички важни лични
данни на потребителя в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни в текста на директивата, че тя няма за цел да отмени или да 
бъде в противоречие с Регламент (EU) 2016/679 относно общите правила за защита 
на данните и с даденото в него определение за лични данни.

Изменение 313
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
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Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора,
доставчикът следва да позволи на 
потребителя да извлече обратно
всички данни, въведени от него, 
създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение следва 
да обхване данните, които доставчикът 
е длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание,
както и данните, които доставчикът 
в действителност е запазил във 
връзка с договора.

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора,
потребителят следва да може да 
извлече обратно подлежащите на 
изкупуване данни, въведени от
доставчика, създадени от него 
посредством използването на цифровото 
съдържание или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение
обхваща данните, които доставчикът
действително е длъжен да запази във 
връзка с договора за предоставяне на 
цифрово съдържание. Въпреки това 
следва да се гарантира, че този процес 
зачита интелектуалната 
собственост на доставчика, когато е 
приложимо, и не се превръща в твърде 
голямо техническо бреме за него.

Or. fr

Изменение 314
Даниел Буда

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение следва 

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание
или на цифровите услуги от 
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да обхване данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
както и данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
договора.

потребителя. Това задължение следва да 
обхване данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрови услуги, както и данните, 
които доставчикът в действителност е 
запазил във връзка с договора.

Or. ro

Изменение 315
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение следва 
да обхване данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
както и данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
договора.

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно негови лични данни,
които разумно могат да бъдат 
установени или извлечени, създадени 
от него посредством използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Това 
задължение следва да обхване данните, 
които доставчикът е длъжен да запази 
съгласно договора за предоставяне на 
цифрово съдържание, както и данните, 
които доставчикът в действителност е 
запазил във връзка с договора.

Or. en

Изменение 316
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Това задължение следва 
да обхване данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
както и данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
договора.

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, активно създадени от него 
посредством използването на цифровото 
съдържание или цифровата услуга или
генерирани по време на използването на 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга от потребителя. Това задължение 
следва да обхване данните, които 
доставчикът е длъжен да запази 
съгласно договора за предоставяне на 
цифрово съдържание или цифрова 
услуга, както и данните, които 
доставчикът в действителност е запазил 
във връзка с договора.

Or. it

Изменение 317
Виржини Розиер

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него, създадени от него посредством 
използването на цифровото съдържание
или генерирани по време на 
използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Това 
задължение следва да обхване данните, 
които доставчикът е длъжен да запази 
съгласно договора за предоставяне на 
цифрово съдържание, както и данните, 

(39) За да се гарантира, че 
потребителят се възползва от ефективна 
защита по отношение на правото на 
прекратяване на договора, доставчикът 
следва да позволи на потребителя, при 
поискване от негова страна, да 
извлече обратно всички данни, въведени 
от него или създадени от него 
посредством използването на цифровото 
съдържание. Това задължение следва да 
обхване данните, които доставчикът е 
длъжен да запази съгласно договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
както и данните, които доставчикът в 
действителност е запазил във връзка с 
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които доставчикът в действителност е 
запазил във връзка с договора.

договора.

Or. fr

Изменение 318
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Когато след прекратяването 
на договора поради липса на 
съответствие доставчикът 
предоставя на потребителя 
технически средства за извличане на 
данните, потребителят следва да 
има право да извлича данните 
безплатно, например без да заплаща 
каквито и да било разходи за 
използване на широко използван 
формат за данни, с изключение на 
разходите, генерирани от 
собствената цифрова среда на 
потребителя, включително 
разходите за мрежова връзка, тъй 
като те не са конкретно свързани с 
извличането на данните.

заличава се

Or. en

Изменение 319
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Когато след прекратяването на 
договора поради липса на съответствие 
доставчикът предоставя на потребителя 
технически средства за извличане на

(40) Когато след прекратяването на 
договора поради липса на съответствие 
доставчикът предоставя на потребителя 
технически средства за безплатно
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данните, потребителят следва да 
има право да извлича данните
безплатно, например без да заплаща 
каквито и да било разходи за използване 
на широко използван формат за данни, с 
изключение на разходите, генерирани от 
собствената цифрова среда на 
потребителя, включително разходите за 
мрежова връзка, тъй като те не са 
конкретно свързани с извличането на
данните.

извличане на личните данни, както и 
за съдържанието, когато това е 
технически възможно и преносимо за 
други услуги, например без да заплаща 
каквито и да било разходи за използване 
на широко използван формат за данни, с 
изключение на разходите, генерирани от 
собствената цифрова среда на 
потребителя, включително разходите за 
мрежова връзка, тъй като те не са 
конкретно свързани с извличането на
личните данни или на съдържанието.

Or. en

Изменение 320
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Когато след прекратяването на 
договора поради липса на съответствие 
доставчикът предоставя на потребителя 
технически средства за извличане на
данните, потребителят следва да има 
право да извлича данните безплатно, 
например без да заплаща каквито и да 
било разходи за използване на широко 
използван формат за данни, с 
изключение на разходите, генерирани от 
собствената цифрова среда на 
потребителя, включително разходите за 
мрежова връзка, тъй като те не са 
конкретно свързани с извличането на
данните.

(40) Когато след прекратяването на 
договора поради липса на съответствие 
доставчикът предоставя на потребителя 
технически средства за извличане на
лични данни, които разумно могат да 
бъдат установени или извлечени,
потребителят следва да има право да 
извлича тези данни безплатно, 
например без да заплаща каквито и да 
било разходи за използване на широко 
използван формат за данни, с 
изключение на разходите, генерирани от 
собствената цифрова среда на 
потребителя, включително разходите за 
мрежова връзка, тъй като те не са 
конкретно свързани с извличането на
тези данни.

Or. en

Изменение 321
Ангелика Ниблер
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Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита.

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита. Въпреки това 
икономическата стойност на 
възможността за използване на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга следва да бъде взета 
под внимание при анулирането на 
договора. Доколкото липсата на 
съответствие води до действителна 
или фактическа непригодност за 
използване на цифровото съдържание 
или на цифровата услуга, 
възможността за плащане на 
обезщетение за ползване следва да 
бъде изключена.

Or. de

Обосновка

Единствено в случаите на непригодност за използване възможността за плащане на 
обезщетение за ползване следва да бъде изключена.

Изменение 322
Даниел Буда

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание или на 
цифровите услуги, които не са в 
съответствие с договора, тъй като това 
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защита. би лишило потребителя от ефективна 
защита.

Or. ro

Изменение 323
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита.

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание или на 
цифровите услуги, които не са в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита.

Or. en

Изменение 324
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита.

(41) Когато договорът бъде 
прекратен, от потребителя не следва да 
се изисква да заплаща за използването 
на цифровото съдържание или 
цифровата услуга, което не е в 
съответствие с договора, тъй като това 
би лишило потребителя от ефективна 
защита.

Or. it
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Изменение 325
Даниел Буда

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание, предоставено
за определен период от време в замяна 
на плащането на определена цена, води 
до възникването на право на 
прекратяване, потребителят следва да 
има право да прекрати само частта от 
договора, която съответства на периода, 
през който цифровото съдържание не е 
съответствало на договора. При все 
това, когато цифровото съдържание се
предоставя срещу насрещна престация, 
различна от парична сума, частичното 
прекратяване не е практически 
осъществимо, тъй като не е възможно да 
се разпредели пропорционално 
насрещна престация, различна от 
парична сума.

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание или цифровите 
услуги се предоставят за определен 
период от време в замяна на плащането 
на определена цена, води до 
възникването на право на прекратяване, 
потребителят следва да има право да 
прекрати само частта от договора, която 
съответства на периода, през който 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга не е съответствала на 
договора. При все това, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предостави срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
частичното прекратяване не е 
практически осъществимо, тъй като не е 
възможно да се разпредели 
пропорционално насрещна престация, 
различна от парична сума.

Or. ro

Изменение 326
Евелин Гебхарт, Люси Андерсън, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Йозеф 
Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Катрин Стайлър, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание, предоставено
за определен период от време в замяна 

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предостави за определен 
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на плащането на определена цена, води 
до възникването на право на 
прекратяване, потребителят следва да 
има право да прекрати само частта от 
договора, която съответства на периода, 
през който цифровото съдържание не е 
съответствало на договора. При все 
това, когато цифровото съдържание се
предоставя срещу насрещна престация,
различна от парична сума, частичното 
прекратяване не е практически 
осъществимо, тъй като не е възможно да 
се разпредели пропорционално 
насрещна престация, различна от 
парична сума.

период от време в замяна на плащането 
на определена цена, води до 
възникването на право на прекратяване, 
потребителят следва да има право да 
прекрати само частта от договора, която 
съответства на периода, през който 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга не е съответствала на 
договора. При все това, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предостави срещу данни 
като насрещна престация, частичното 
прекратяване не е практически 
осъществимо, тъй като не е възможно да 
се разпредели пропорционално 
насрещна престация, различна от 
парична сума.

Or. en

Изменение 327
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание, предоставено
за определен период от време в замяна 
на плащането на определена цена, води 
до възникването на право на 
прекратяване, потребителят следва да 
има право да прекрати само частта от 
договора, която съответства на периода, 
през който цифровото съдържание не е 
съответствало на договора. При все 
това, когато цифровото съдържание се
предоставя срещу насрещна престация, 
различна от парична сума, частичното 
прекратяване не е практически 
осъществимо, тъй като не е възможно да 
се разпредели пропорционално 
насрещна престация, различна от 

(42) Предвид необходимостта от
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга, предоставена за определен 
период от време в замяна на плащането 
на определена цена, води до 
възникването на право на прекратяване, 
потребителят следва да има право да 
прекрати само частта от договора, която 
съответства на периода, през който 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга не е съответствала на 
договора. При все това, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предостави срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
частичното прекратяване не е 
практически осъществимо, тъй като не е 
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парична сума. възможно да се разпредели 
пропорционално насрещна престация, 
различна от парична сума.

Or. it

Изменение 328
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание, предоставено
за определен период от време в замяна 
на плащането на определена цена, води
до възникването на право на 
прекратяване, потребителят следва да 
има право да прекрати само частта от 
договора, която съответства на периода, 
през който цифровото съдържание не е 
съответствало на договора. При все 
това, когато цифровото съдържание се
предоставя срещу насрещна 
престация, различна от парична сума,
частичното прекратяване не е 
практически осъществимо, тъй като не е 
възможно да се разпредели
пропорционално насрещна престация, 
различна от парична сума.

(42) Предвид необходимостта от 
балансиране на законните интереси на 
потребителите и доставчиците, когато 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предостави за определен 
период от време в замяна на плащането 
на определена цена и води до 
възникването на право на прекратяване, 
потребителят следва да има право да 
прекрати само частта от договора, която 
съответства на периода, през който 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга не е съответствала на 
договора. При все това, когато 
цифровото съдържание или цифровите 
услуги се предоставят срещу лични 
или други данни, частичното 
прекратяване не е практически 
осъществимо, тъй като не е възможно да 
се разпределят пропорционално
такива данни.

Or. en

Изменение 329
Кая Калас, Дита Харанзова, Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя 
за определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно 
държавите членки следва да се 
въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. Държавите 
членки следва да продължат да бъдат 
свободни да разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

(43) Поради своя характер, 
цифровото съдържание често се 
предоставя за определен период от 
време, а не еднократно. Следователно е 
обосновано за цифрово съдържание, 
което се предоставя за определен 
период от време като част от 
дългосрочни договори, да не се 
предвижда срок, за който доставчикът 
да носи отговорност за всяка липса на 
съответствие, която възникне по време 
на предоставянето на цифровото 
съдържание. Следователно държавите 
членки следва да се въздържат от 
поддържането или въвеждането на 
такъв срок. При все това следва да е 
обосновано за цифрово съдържание, 
което се предоставя еднократно, да 
бъде въведен давностен срок от две 
години от момента на предоставяне 
на цифровото съдържание. Държавите 
членки следва да продължат да бъдат 
свободни да разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

Or. en

Изменение 330
Евелин Гебхарт, Люси Андерсън, Йозеф Вайденхолцер, Анна Хед, Кристел 
Шалдемозе, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Биляна Борзан, 
Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя за 

(43) Поради своя характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание или цифрова услуга, освен 
когато се предоставя като вграден 
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определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно 
държавите членки следва да се 
въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. 
Държавите членки следва да 
продължат да бъдат свободни да 
разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на 
цифровото съдържание.

или помощен софтуер за материална 
стока, не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя за 
определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание.

Or. en

Изменение 331
Нотис Мариас

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя за 
определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно 
държавите членки следва да се 
въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. Държавите 
членки следва продължат да бъдат 
свободни да разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 

(43) Поради своя характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя за 
определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно 
държавите членки следва да се 
въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. Държавите 
членки следва да продължат да бъдат 
свободни да използват националните 
системи на договорно право и да
разчитат на националните разпоредби за 
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връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

давност, за да се гарантира правната 
сигурност във връзка с претенциите въз 
основа на липсата на съответствие на 
цифровото съдържание.

Or. el

Изменение 332
Инесе Вайдере

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя 
за определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която
възникне по време на предоставянето 
на цифровото съдържание. 
Следователно държавите членки 
следва да се въздържат от 
поддържането или въвеждането на 
такъв срок. Държавите членки следва 
да продължат да бъдат свободни да 
разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на 
цифровото съдържание.

(43) Поради своя характер, 
цифровото съдържание често се 
предоставя за определен период от 
време, а не еднократно. Следователно в 
случаите, когато договорът
предвижда еднократно предоставяне,
доставчикът носи отговорност, когато 
липсата на съответствие стане 
очевидна в рамките на две години от 
момента на доставка. В случаите, 
когато договорът предвижда повече 
от еднократно предоставяне или 
постоянно предоставяне, 
доставчикът носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която
стане очевидна през целия срок на 
договора.

Or. en

Изменение 333
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя
за определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е обосновано 
да не се предвижда срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно 
държавите членки следва да се 
въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. Държавите 
членки следва продължат да бъдат 
свободни да разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

(43) Поради своя характер, при 
използването им, цифровото 
съдържание и цифровата услуга не
подлежат на износване и повреждане и
те често се предоставят за определен 
период от време, а не еднократно. 
Следователно е обосновано да не се 
предвижда срок, за който доставчикът 
да носи отговорност за всяка липса на 
съответствие, която възникне по време 
на предоставянето на цифровото 
съдържание. Следователно държавите 
членки следва да се въздържат от 
поддържането или въвеждането на 
такъв срок. Държавите членки следва 
продължат да бъдат свободни да 
разчитат на националните разпоредби за 
давност, за да се гарантира правната 
сигурност във връзка с претенциите въз 
основа на липсата на съответствие на 
цифровото съдържание.

Or. it

Изменение 334
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване и 
повреждане и то често се предоставя 
за определен период от време, а не 
еднократно. Следователно е 
обосновано да не се предвижда срок, за 
който доставчикът да носи отговорност 
за всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание. Следователно
държавите членки следва да се 

(43) Цифровото съдържание може 
също да подлежи на износване. Освен 
това то може да бъде изложено на 
външни влияния, които са от 
първостепенно значение във връзка с 
въпроса за съответствието на 
цифровото съдържание. Следователно
и в този случай е обосновано да се 
предвижда срок, за който доставчикът 
да носи отговорност за всяка липса на 
съответствие, която възникне по време 
на предоставянето на цифровото 
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въздържат от поддържането или 
въвеждането на такъв срок. 
Държавите членки следва продължат 
да бъдат свободни да разчитат на 
националните разпоредби за давност, за 
да се гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

съдържание. Освен това държавите 
членки следва продължат да бъдат 
свободни да разчитат на националните 
разпоредби за давност, за да се 
гарантира правната сигурност във 
връзка с претенциите въз основа на 
липсата на съответствие на цифровото 
съдържание.

Or. de

Изменение 335
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поради неговия характер, при 
използването му, цифровото 
съдържание не подлежи на износване 
и повреждане и то често се 
предоставя за определен период от 
време, а не еднократно. Следователно
е обосновано да не се предвижда срок, 
за който доставчикът да носи 
отговорност за всяка липса на 
съответствие, която възникне по време 
на предоставянето на цифровото 
съдържание. Следователно държавите 
членки следва да се въздържат от 
поддържането или въвеждането на 
такъв срок. Държавите членки следва 
да продължат да бъдат свободни да 
разчитат на националните разпоредби за 
давност, за да се гарантира правната 
сигурност във връзка с претенциите въз 
основа на липсата на съответствие на 
цифровото съдържание.

(43) С цел да се гарантира 
съгласуваност с достиженията на 
правото на ЕС, е обосновано да се 
предвиди двегодишен срок, за който 
доставчикът да носи отговорност за 
всяка липса на съответствие, която 
възникне по време на предоставянето на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга. Държавите членки 
следва да продължат да бъдат свободни 
да разчитат на националните разпоредби 
за давност, за да се гарантира правната 
сигурност във връзка с претенциите въз 
основа на липсата на съответствие на 
цифровото съдържание или на 
цифровите услуги, но подобни 
разпоредби не следва да предвиждат 
срок, по-кратък от две години от 
съответния момент на установяване 
на съответствие с договора.

Or. en

Изменение 336
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Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността 
на доставчика за вреди е основен 
елемент на договорите за 
предоставяне на цифрово 
съдържание. С цел увеличаване на 
доверието на потребителите в 
цифровото съдържание, този 
принцип следва да бъде уреден на 
равнището на Съюза, така че да се 
гарантира, че потребителите не 
понасят вреди, ако техният хардуер 
или софтуер е повреден от цифрово 
съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради 
това потребителите следва да имат 
право на обезпечение за вреди, 
нанесени на цифровата среда на 
потребителя поради липса на 
съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за 
упражняването на правото на 
обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото 
съдържание, особено когато се 
предлага от доставчиците като 
единствено обезщетение за 
претърпените щети, не поставя 
непременно потребителя възможно 
най-близо до положението, в което би 
се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в 
съответствие с договора.

заличава се

Or. en
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Изменение 337
Юлия Реда

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора. Държавите членки следва да 
имат възможност, когато се 
определят правилата във връзка с 
това, да предвидят намалена или 
повишена степен на отговорност за 
вреди, за да се направи разграничение 
между доставчиците, които са 
направили всичко по силите си да 
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ограничат възможността от вреди, 
например чрез спазване на кодекси за 
най-добри практики за отрасъла, 
базово равнище на сигурност или 
международни стандарти, и тези, 
които са проявили небрежност в 
това отношение.

Or. en

Изменение 338
Даниел Буда

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание или на цифрови 
услуги. С цел увеличаване на доверието 
на потребителите в цифровото 
съдържание или в цифровите услуги, 
този принцип следва да бъде уреден на 
равнището на Съюза, така че да се 
гарантира, че потребителите не понасят 
вреди, ако техният хардуер или софтуер 
е повреден от цифрово съдържание или 
цифрови услуги, които не са в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание или на цифровите услуги. 
Държавите членки обаче следва да са 
тези, които определят подробните 
условия за упражняването на правото на 
обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
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възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание или цифровите услуги са 
били надлежно предоставени и са били
в съответствие с договора.

Or. ro

Изменение 339
Евелин Гебхарт, Люси Андерсън, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, 
Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание или цифрови 
услуги, които не са в съответствие с 
договора. Поради това потребителите 
следва да имат право на обезпечение за
материални вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя, и на 
евентуални нематериални вреди в 
резултат от това, поради липса на 
съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание или на цифрова услуга 
съгласно общия принцип, че ищецът 
има право да бъде поставен в такова 
положение, при което 
обстоятелството, причинило 
вредата, все едно не се е случило. 
Държавите членки обаче следва да са 
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поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

тези, които определят подробните 
условия за упражняването на правото на 
обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

Or. en

Изменение 340
Антанас Гуога

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя 
поради липса на съответствие с 
договора или непредоставяне на 
цифровото съдържание. Държавите 
членки обаче следва да са тези, които 
определят подробните условия за 

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. Потребителите не
следва да понасят вреди, ако техният 
хардуер или софтуер е повреден от 
цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, причинени от
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
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упражняването на правото на 
обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

Or. en

Изменение 341
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя поради 
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на
цифровото съдържание или 
цифровата услуга. С цел увеличаване 
на доверието на потребителите в 
цифровото съдържание и цифровите 
услуги, този принцип следва да бъде 
уреден на равнището на Съюза, така че 
да се гарантира, че потребителите не 
понасят вреди, ако техният хардуер или 
софтуер е повреден от цифрово 
съдържание или цифрови услуги, които 
не са в съответствие с договора. Поради 
това потребителите следва да имат 
право на обезпечение за вреди, нанесени 
на цифровата среда на потребителя 
поради липса на съответствие с 
договора или непредоставяне на 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга. Държавите членки обаче следва 
да са тези, които определят подробните 
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като същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

условия за упражняването на правото на 
обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание или цифровата услуга е 
била надлежно предоставена и е била в 
съответствие с договора.

Or. it

Изменение 342
Антанас Гуога

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, нанесени на 
цифровата среда на потребителя 
поради липса на съответствие с 
договора или непредоставяне на 
цифровото съдържание. Държавите 
членки обаче следва да са тези, които 
определят подробните условия за 
упражняването на правото на 

(44) Принципът на отговорността на 
доставчика за вреди е основен елемент 
на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание. С цел 
увеличаване на доверието на 
потребителите в цифровото 
съдържание, този принцип следва да 
бъде уреден на равнището на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
потребителите не понасят вреди, ако 
техният хардуер или софтуер е повреден 
от цифрово съдържание, което не е в 
съответствие с договора. Поради това 
потребителите следва да имат право на 
обезпечение за вреди, причинени от
липса на съответствие с договора или 
непредоставяне на цифровото 
съдържание. Държавите членки обаче 
следва да са тези, които определят 
подробните условия за упражняването 
на правото на обезщетение за вреди, 
като същевременно се взема предвид, че 
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обезщетение за вреди, като 
същевременно се взема предвид, че 
намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

намалението на цената за бъдещо 
предоставяне на цифровото съдържание, 
особено когато се предлага от 
доставчиците като единствено 
обезщетение за претърпените щети, не 
поставя непременно потребителя 
възможно най-близо до положението, в 
което би се намирал, ако цифровото 
съдържание е било надлежно 
предоставено и е било в съответствие с 
договора.

Or. en

Изменение 343
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, 
по който потребителят се ползва от
основните работни характеристики на 
цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато измененията обаче изменят
основните работни характеристики на 
цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия и 
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изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

не следва да изменят едностранно и 
без основателна причина 
съответствието на цифровото 
съдържание с договора.

Or. en

Изменение 344
Евелин Гебхарт, Виржини Розиер, Люси Андерсън, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 
Лиса Яконсари, Йозеф Вайденхолцер, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, по 
който потребителят се ползва от 
основните работни характеристики на 
цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание или на 
цифровите услуги, които се 
предоставят в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание или 
цифровите услуги. Следователно, 
страните по договора могат да включат 
съответни клаузи в договора, които 
позволяват на доставчика да 
предприема изменения. Когато тези 
изменения обаче се отразяват 
отрицателно на начина, по който 
потребителят се ползва от основните 
работни характеристики на цифровото 
съдържание или на цифровите услуги, 
те могат да нарушат равновесието на 
договора или естеството на 
изпълнението, което се дължи по 
договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

Or. en
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Изменение 345
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, по 
който потребителят се ползва от 
основните работни характеристики на 
цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание или на 
цифровите услуги, които се 
предоставят в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание или 
цифровите услуги. Следователно, 
страните по договора могат да включат 
съответни клаузи в договора, които 
позволяват на доставчика да 
предприема изменения. Когато тези 
изменения обаче се отразяват 
отрицателно на начина, по който 
потребителят се ползва от основните 
работни характеристики на цифровото 
съдържание или на цифровите услуги, 
те могат да нарушат равновесието на 
договора или естеството на 
изпълнението, което се дължи по 
договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

Or. en

Изменение 346
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, по 
който потребителят се ползва от 
основните работни характеристики на 
цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание или на 
цифровата услуга, която се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание или 
цифровата услуга. Следователно, 
страните по договора могат да включат 
съответни клаузи в договора, които 
позволяват на доставчика да 
предприема изменения. Когато тези 
изменения обаче се отразяват 
отрицателно на начина, по който 
потребителят се ползва от основните 
работни характеристики на цифровото 
съдържание или цифровата услуга, те 
могат да нарушат равновесието на 
договора или естеството на 
изпълнението, което се дължи по 
договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

Or. it

Изменение 347
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
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са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, 
по който потребителят се ползва от 
основните работни характеристики 
на цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче
означават, че цифровото съдържание,
което се предоставя, вече не 
съответства на описанието, 
предоставено в самото начало от 
доставчика на потребителя, те могат 
да нарушат равновесието на договора 
или естеството на изпълнението, което 
се дължи по договора, до такава степен, 
че потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

Or. en

Изменение 348
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, по 
който потребителят се ползва от 
основните работни характеристики на 

(45) Поради технологични или други 
причини доставчикът може да бъде 
принуден да измени характеристиките 
на цифровото съдържание, което се 
предоставя в рамките на определен 
период от време. Тези изменения често 
са в полза на потребителя, тъй като те 
подобряват цифровото съдържание. 
Следователно, страните по договора 
могат да включат съответни клаузи в 
договора, които позволяват на 
доставчика да предприема изменения. 
Когато тези изменения обаче се 
отразяват отрицателно на начина, по 
който потребителят се ползва от 
основните характеристики на 
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цифровото съдържание, те могат да 
нарушат равновесието на договора или 
естеството на изпълнението, което се 
дължи по договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор. 
Поради това в такива случаи тези 
изменения следва да подлежат на 
изпълнението на определени условия.

цифровото съдържание, създавайки 
риск да нарушат равновесието на 
договора или естеството на 
изпълнението, което се дължи по 
договора, до такава степен, че 
потребителят може да не е искал 
изначално до сключи такъв договор, те
следва да подлежат на изпълнението на 
определени условия.

Or. fr

Изменение 349
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Конкуренцията е важен 
елемент за добре функциониращ 
единен цифров пазар. С цел 
стимулиране на тази конкуренция 
потребителите следва да могат да 
отговарят на конкуриращи се оферти 
и да избират между доставчиците. За 
да се осъществи това на практика, 
те следва да могат да правят това 
без да са възпрепятствани от 
законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички 
данни, въведени от потребителя, 
създадени от потребителя чрез 
използването на цифровото 
съдържание или генерирани по време 
на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също 
така е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да 
прекратяват дългосрочни договори 
при някои балансирани условия. Това 

заличава се
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не изключва възможността 
потребителските договори да могат 
да се сключват за по-дълги договорни 
срокове. Потребителят обаче следва 
да има право да прекрати всички 
договорни отношения, които в своята 
цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то 
следва да обхваща всеки договор, 
който води до обвързване на 
потребителя с договора в 
продължение на повече от 12 месеца, 
независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

Or. en

Изменение 350
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 
конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 
конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 
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съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да 
прекратяват дългосрочни договори 
при някои балансирани условия. Това 
не изключва възможността 
потребителските договори да могат 
да се сключват за по-дълги договорни 
срокове. Потребителят обаче следва 
да има право да прекрати всички 
договорни отношения, които в своята 
цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то 
следва да обхваща всеки договор, 
който води до обвързване на 
потребителя с договора в 
продължение на повече от 12 месеца, 
независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно с договорите, сключени 
между потребителите и доставчиците 
на цифрово съдържание, не се възлага 
първоначален ангажимент, който 
надвишава 24 месеца, без да се засяга 
способността на доставчиците да 
налагат такси за предварително 
прекратяване, в случай че клиентът 
не се ангажира с договора за 
договорения срок.

Or. en

Изменение 351
Нотис Мариас

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Конкуренцията е важен 
елемент за добре функциониращ 
единен цифров пазар. С цел 
стимулиране на тази конкуренция 
потребителите следва да могат да 
отговарят на конкуриращи се оферти и 
да избират между доставчиците. За да се 
осъществи това на практика, те следва 
да могат да правят това без да са 
възпрепятствани от законови, 
технически или практически пречки, 
включително договорни условия или 
липса на средства за извличане на 

(46) С цел стимулиране на 
конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
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всички данни, въведени от потребителя, 
създадени от потребителя чрез 
използването на цифровото съдържание 
или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание 
от потребителя. Също така е важно 
обаче да се защитят съществуващите 
инвестиции и доверието в сключените 
договори. Следователно потребителите 
би трябвало да имат право да 
прекратяват дългосрочни договори при 
някои балансирани условия. Това не 
изключва възможността 
потребителските договори да могат да 
се сключват за по-дълги договорни 
срокове. Потребителят обаче следва да 
има право да прекрати всички 
договорни отношения, които в своята 
цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 12 
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да прекратяват 
дългосрочни договори при някои 
балансирани условия. Това не изключва 
възможността потребителските 
договори да могат да се сключват за по-
дълги договорни срокове. Потребителят 
обаче следва да има право да прекрати 
всички договорни отношения, които в
своята цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 12 
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

Or. el

Изменение 352
Марко Дзуло

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 
конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 
конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
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правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да прекратяват 
дългосрочни договори при някои 
балансирани условия. Това не изключва 
възможността потребителските 
договори да могат да се сключват за по-
дълги договорни срокове. Потребителят 
обаче следва да има право да прекрати 
всички договорни отношения, които в 
своята цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 12 
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга или генерирани по време на 
използването на цифровото съдържание
или цифровата услуга от потребителя. 
Също така е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да прекратяват 
дългосрочни договори при някои 
балансирани условия. Това не изключва 
възможността потребителските 
договори да могат да се сключват за по-
дълги договорни срокове. Потребителят 
обаче следва да има право да прекрати 
всички договорни отношения, които в 
своята цялост продължават повече от 12 
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 12 
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

Or. it

Изменение 353
Юлия Реда

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 

(46) Конкуренцията е важен елемент 
за добре функциониращ единен цифров 
пазар. С цел стимулиране на тази 
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конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да прекратяват 
дългосрочни договори при някои 
балансирани условия. Това не изключва 
възможността потребителските 
договори да могат да се сключват за по-
дълги договорни срокове. Потребителят 
обаче следва да има право да прекрати 
всички договорни отношения, които в 
своята цялост продължават повече от 12
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 12
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

конкуренция потребителите следва да 
могат да отговарят на конкуриращи се 
оферти и да избират между 
доставчиците. За да се осъществи това 
на практика, те следва да могат да 
правят това без да са възпрепятствани 
от законови, технически или 
практически пречки, включително 
договорни условия или липса на 
средства за извличане на всички данни, 
въведени от потребителя, създадени от 
потребителя чрез използването на 
цифровото съдържание или генерирани 
по време на използването на цифровото 
съдържание от потребителя. Също така 
е важно обаче да се защитят 
съществуващите инвестиции и 
доверието в сключените договори. 
Следователно потребителите би 
трябвало да имат право да прекратяват 
дългосрочни договори при някои 
балансирани условия. Това не изключва 
възможността потребителските 
договори да могат да се сключват за по-
дълги договорни срокове. Потребителят 
обаче следва да има право да прекрати 
всички договорни отношения, които в 
своята цялост продължават повече от 6
месеца. С цел недопускане на 
заобикалянето на това право, то следва 
да обхваща всеки договор, който води 
до обвързване на потребителя с 
договора в продължение на повече от 6
месеца, независимо дали договорът е с 
неопределен срок или е продължен 
автоматично или след последващо 
съгласие на страните.

Or. en

Изменение 354
Юлия Реда

Предложение за директива
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание с 
договора, както е предоставено на 
потребителя, често се дължи на една от
сделките по веригата — от 
първоначалния проектант до крайния 
доставчик. Въпреки че крайният 
доставчик следва да бъде отговорен 
пред потребителя в случай на липса на 
съответствие с договора между тези две 
страни, е важно да се гарантира, че 
доставчикът има подходящи права по 
отношение на различните участници по 
веригата от сделки, за да може да 
покрие своята отговорност към 
потребителя. Приложимото национално 
законодателство обаче е това, което 
следва да определя участниците по 
веригата от сделки, към които крайният 
доставчик може да се обърне, както и 
реда и условията за тези действия.

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание с 
договора, както е предоставено на 
потребителя, често се дължи на една от
финансовите сделки по веригата – от 
първоначалния проектант до крайния 
доставчик. Въпреки че крайният 
доставчик следва да бъде отговорен 
пред потребителя в случай на липса на 
съответствие с договора между тези две 
страни, е важно да се гарантира, че 
доставчикът има подходящи права по 
отношение на различните участници по 
веригата от финансови сделки, за да 
може да покрие своята отговорност към 
потребителя. Тези права следва да 
бъдат строго ограничени до 
финансовите сделки и да не обхващат 
ситуации, при които например 
доставчикът повторно използва 
безплатен софтуер на трети лица, за 
който не е платил. Приложимото 
национално законодателство обаче е 
това, което следва да определя 
участниците по веригата от финансови
сделки, към които крайният доставчик 
може да се обърне, както и реда и 
условията за тези действия.

Or. en

Изменение 355
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание с 
договора, както е предоставено на 
потребителя, често се дължи на една от 
сделките по веригата — от 
първоначалния проектант до крайния 

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание или 
цифрова услуга с договора, както е 
предоставено на потребителя, често се 
дължи на една от сделките по веригата –
от първоначалния проектант до крайния 
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доставчик. Въпреки че крайният 
доставчик следва да бъде отговорен 
пред потребителя в случай на липса на 
съответствие с договора между тези две 
страни, е важно да се гарантира, че 
доставчикът има подходящи права по 
отношение на различните участници по 
веригата от сделки, за да може да 
покрие своята отговорност към 
потребителя. Приложимото национално 
законодателство обаче е това, което 
следва да определя участниците по 
веригата от сделки, към които крайният 
доставчик може да се обърне, както и 
реда и условията за тези действия.

доставчик. Въпреки че крайният 
доставчик следва да бъде отговорен 
пред потребителя в случай на липса на 
съответствие с договора между тези две 
страни, е важно да се гарантира, че 
доставчикът има подходящи права по 
отношение на различните участници по 
веригата от сделки, за да може да 
покрие своята отговорност към 
потребителя. Приложимото национално
законодателство обаче е това, което 
следва да определя участниците по 
веригата от сделки, към които крайният 
доставчик може да се обърне, както и 
реда и условията за тези действия.

Or. en

Изменение 356
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание с 
договора, както е предоставено на 
потребителя, често се дължи на една от 
сделките по веригата — от 
първоначалния проектант до крайния
доставчик. Въпреки че крайният 
доставчик следва да бъде отговорен 
пред потребителя в случай на липса на 
съответствие с договора между тези две 
страни, е важно да се гарантира, че 
доставчикът има подходящи права по 
отношение на различните участници по 
веригата от сделки, за да може да 
покрие своята отговорност към 
потребителя. Приложимото национално 
законодателство обаче е това, което 
следва да определя участниците по 
веригата от сделки, към които
крайният доставчик може да се 
обърне, както и реда и условията за тези 

(47) Липсата на съответствие на 
крайното цифрово съдържание с 
договора, както е предоставено на 
потребителя, често се дължи на една от 
сделките по веригата – от 
първоначалния проектант до доставчик
от трета страна. Въпреки че
доставчикът от трета страна следва 
да бъде отговорен пред потребителя в 
случай на липса на съответствие с 
договора между тези две страни, е 
важно да се гарантира, че доставчикът 
има подходящи права по отношение на 
различните участници по веригата от 
сделки, за да може да покрие своята 
отговорност към потребителя. 
Приложимото национално 
законодателство обаче е това, което 
следва да определя участниците по 
веригата от сделки, към които
доставчикът от трета страна може 
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действия. да се обърне, както и реда и условията 
за тези действия.

Or. en

Обосновка

Понятието, което се използва в предложението, е „доставчик от трета страна”, за 
да се направи разграничение между доставчиците по веригата от сделки и 
следователно също следва да се използва в този контекст.

Изменение 357
Юлия Реда, Кая Калас

Предложение за директива
Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47a) Директивата няма за цел да 
въвежда правна рамка за лицензи за 
безплатен софтуер, ако този 
безплатен софтуер е част от 
предоставяното цифрово 
съдържание, нито има за цел да 
поражда задължение за разработчика 
само защото е направил софтуера 
публично достояние съгласно лиценз 
за безплатен софтуер.

Or. en

Изменение 358
Нотис Мариас

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) На лицата или организациите, 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да се даде право да сезират съд 

(48) На лицата или организациите, 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да се даде право да сезират съд 
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или административен орган, 
компетентен да взема решения по жалби 
или да започне съответно съдебно 
производство.

или административен орган, 
компетентен да взема решения по жалби 
или да започне съответно съдебно 
производство, ако тези права са 
нарушени.

Or. el

Изменение 359
Евелин Гебхарт, Виржини Розиер, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Анна Хед, 
Йозеф Вайденхолцер, Кристел Шалдемозе, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, 
Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета35

следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на траен носител, който 
включва цифрово съдържание, когато е 
използван изключително като носител 
на цифровото съдържание до 
потребителя.

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета[1]
следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на стоки, в които е 
вградено цифрово съдържание или 
цифрова услуга, и по отношение на 
материален носител, който включва 
цифрово съдържание, когато е 
използван изключително като носител 
на цифровото съдържание до 
потребителя.
[1] ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.
.

_________________

35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.

Or. en

Изменение 360
Виржини Розиер

Предложение за директива
Съображение 50
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета35

следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на траен носител, който 
включва цифрово съдържание, когато е 
използван изключително като 
носител на цифровото съдържание до 
потребителя.

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета35

следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на траен носител, който 
включва цифрово съдържание.

_________________ _________________

35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12. 35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.

Or. fr

Изменение 361
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета35

следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на траен носител, който 
включва цифрово съдържание, когато е 
използван изключително като носител 
на цифровото съдържание до 
потребителя.

(50) Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета35

следва да бъде изменена, за да отразява 
обхвата на настоящата директива по 
отношение на материален носител, 
който включва цифрово съдържание, 
когато е използван изключително като 
носител на цифровото съдържание до 
потребителя.

_________________ _________________

35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12. 35 ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.

Or. en

Изменение 362
Нотис Мариас

Предложение за директива
Съображение 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно да допринесе за
правилното функциониране на 
вътрешния пазар чрез съгласувано 
преодоляване на произтичащите от 
договорното право пречки пред 
предоставянето на цифрово съдържание, 
като същевременно предотврати 
правната разпокъсаност, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, а вместо това 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, от гледна точка на 
осигуряването на обща съгласуваност на 
националните законодателства чрез 
хармонизирани правила в областта на 
договорното право, което би улеснило и 
координираните действия по 
прилагането, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

(54) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно да допринесе за
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар и укрепването на европейската 
икономика чрез съгласувано 
преодоляване на произтичащите от 
договорното право пречки пред 
предоставянето на цифрово съдържание, 
като същевременно предотврати 
правната разпокъсаност, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, а вместо това 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, от гледна точка на 
осигуряването на обща съгласуваност на 
националните законодателства чрез 
хармонизирани правила в областта на 
договорното право, което би улеснило и 
координираните действия по 
прилагането, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

Or. el

Изменение 363
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар чрез съгласувано 
преодоляване на произтичащите от 
договорното право пречки пред 

(54) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар чрез съгласувано 
преодоляване на произтичащите от 
договорното право пречки пред 
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предоставянето на цифрово съдържание, 
като същевременно предотврати 
правната разпокъсаност, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, а вместо това 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, от гледна точка на 
осигуряването на обща съгласуваност на 
националните законодателства чрез 
хармонизирани правила в областта на 
договорното право, което би улеснило и 
координираните действия по 
прилагането, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

предоставянето на цифрово съдържание
или на цифрова услуга, като 
същевременно предотврати правната 
разпокъсаност, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а вместо това могат 
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, от гледна точка на 
осигуряването на обща съгласуваност на 
националните законодателства чрез 
хармонизирани правила в областта на 
договорното право, което би улеснило и 
координираните действия по 
прилагането, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

Or. en

Изменение 364
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал, Мария Грапини, Олга Сехналова, Йозеф 
Вайденхолцер, Кристел Шалдемозе, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Марк 
Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 54a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54a) С оглед на значението на 
въпросите и правата, които се 
разглеждат в настоящата 
директива, за вътрешния пазар и за 
потребителите и гражданите на 
Съюза, тя следва да бъде предмет на 
задълбочена проверка и преглед, да 
включва пълноценни и подробни 
консултации с и участие на 
държавите членки и потребителите, 
правните и стопанските организации 
на равнището на Съюза.
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Or. en

Изменение 365
Ева Майдел, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя 
някои изисквания относно договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 
и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и 
прекратяването на тези договори.

Целта на настоящата директива е чрез 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като определя някои изисквания 
относно договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание или цифрови 
услуги на потребителите, по-специално
правилата относно съответствието с 
договора, средствата за правна защита в 
случаите на липса на такова 
съответствие и редът и условията за 
упражняването на тези средства за 
правна защита, както и относно 
изменението на цифровото 
съдържание или на цифровата услуга.

Or. en

Изменение 366
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя
някои изисквания относно договорите 
за предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 

Целта на настоящата директива е чрез 
осигуряването на високо равнище на 
защита на потребителите да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като определя общи правила относно 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание или цифрови услуги на 
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и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

потребителите, по-специално
правилата относно съответствието на 
цифровото съдържание или на 
цифровите услуги с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на непредоставяне на цифрово 
съдържание или на цифрови услуги 
или на липса на такова съответствие и 
редът и условията за упражняването на 
тези средства за правна защита, както и 
относно изменението на цифровото 
съдържание или на цифровата услуга, 
както и прекратяването на дългосрочни
договори.

Or. en

Изменение 367
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя
някои изисквания относно договорите 
за предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 
и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
за постигането на високо равнище на 
защита на потребителите, като
определя общи изисквания относно
някои правила за договорите между 
доставчиците и потребителите за 
предоставяне на цифрово съдържание
и/или на цифрови услуги, правила 
относно съответствието на цифровото 
съдържание с договора, средствата за 
правна защита в случаите на липса на 
такова съответствие или 
непредоставяне и редът и условията за 
упражняването на тези средства за 
правна защита, както и относно 
изменението и прекратяването на тези 
договори.

Or. en
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Изменение 368
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя 
някои изисквания относно договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално 
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 
и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

С цел да се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
високо равнище на защита на 
потребителите, настоящата 
директива определя някои изисквания 
относно договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание и цифрови услуги
на потребителите, по-специално 
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание и цифровите 
услуги с договора, средствата за правна 
защита в случаите на липса на такова 
съответствие и редът и условията за 
упражняването на тези средства за 
правна защита, както и относно 
изменението и прекратяването на тези 
договори.

Or. ro

Изменение 369
Евелин Гебхарт, Олга Сехналова, Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, Анна Хед, 
Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин 
Регнер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя
някои изисквания относно договорите 
за предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 

Целта на настоящата директива е 
сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки 
относно някои аспекти относно 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание или цифрови услуги на 
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на липса на такова съответствие и 
редът и условията за упражняването на 
тези средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

потребителите, по-специално
правилата относно съответствието с 
договора, средствата за правна защита в 
случаите на липса на съответствие и 
редът и условията за упражняването на 
тези средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 1 от Директивата относно продажбата на 
потребителски стоки и от Директивата относно правата на потребителите.

Изменение 370
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя
някои изисквания относно договорите 
за предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално 
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 
и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

Настоящата директива определя
хармонизирана правна рамка за
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание или цифрова услуга на 
потребителите, по-специално правила 
относно съответствието на цифровото 
съдържание с договора, средствата за 
правна защита в случаите на липса на 
такова съответствие и редът и условията 
за упражняването на тези средства за 
правна защита, както и относно 
изменението и прекратяването на тези 
договори, като гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. fr

Изменение 371
Марко Дзуло
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директивата определя 
някои изисквания относно договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание 
на потребителите, по-специално 
правила относно съответствието на 
цифровото съдържание с договора, 
средствата за правна защита в случаите 
на липса на такова съответствие и редът 
и условията за упражняването на тези 
средства за правна защита, както и 
относно изменението и прекратяването 
на тези договори.

Настоящата директива определя някои 
изисквания относно договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга на потребителите, 
по-специално правила относно 
съответствието на цифровото 
съдържание или цифровата услуга с 
договора, средствата за правна защита в 
случаите на липса на такова 
съответствие и редът и условията за 
упражняването на тези средства за 
правна защита, както и относно 
изменението и прекратяването на тези 
договори.

Or. it

Изменение 372
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „цифрово съдържание“ означава: 1. „цифрово съдържание“ означава:
данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид;

Or. fr

Изменение 373
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например 

заличава се
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видеозапис, аудиозапис, приложения, 
електронни игри и всеки друг софтуер,

Or. fr

Изменение 374
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например 
видеозапис, аудиозапис, приложения, 
електронни игри и всеки друг софтуер,

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид,

Or. fr

Изменение 375
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например 
видеозапис, аудиозапис, приложения, 
електронни игри и всеки друг софтуер,

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид;

Or. en

Изменение 376
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например
видеозапис, аудиозапис, приложения, 
електронни игри и всеки друг софтуер,

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например
видео файлове, аудио файлове,
приложения, електронни игри и всеки 
друг софтуер,

Or. fr

Изменение 377
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например 
видеозапис, аудиозапис, приложения,
електронни игри и всеки друг софтуер,

а) данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, например 
видеозапис, аудиозапис, приложения и
електронни игри,

Or. ro

Изменение 378
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга, позволяваща 
създаването, обработката или 
съхранението на данни в цифров вид, 
когато тези данни се предоставят от 
потребителя, и

заличава се

Or. fr

Изменение 379
Даниел Буда

Предложение за директива
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Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга, позволяваща 
създаването, обработката или 
съхранението на данни в цифров вид, 
когато тези данни се предоставят от 
потребителя, и

заличава се

Or. ro

Изменение 380
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга, позволяваща 
създаването, обработката или 
съхранението на данни в цифров вид, 
когато тези данни се предоставят от 
потребителя, и

заличава се

Or. it

Изменение 381
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга, позволяваща 
създаването, обработката или 
съхранението на данни в цифров вид, 
когато тези данни се предоставят от 
потребителя, и

заличава се

Or. en
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Изменение 382
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга, позволяваща създаването, 
обработката или съхранението на данни 
в цифров вид, когато тези данни се 
предоставят от потребителя, и

б) цифрова услуга, позволяваща 
създаването, обработката или 
съхранението на данни в цифров вид, 
когато тези данни се предоставят от 
потребителя, и

Or. en

Изменение 383
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга, позволяваща 
споделянето на и всяко друго 
взаимодействие с данни в цифров вид, 
които се предоставят от други 
потребители на услугата;

заличава се

Or. fr

Изменение 384
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга, позволяваща 
споделянето на и всяко друго 
взаимодействие с данни в цифров вид, 
които се предоставят от други 
потребители на услугата;

заличава се
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Or. ro

Изменение 385
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга, позволяваща 
споделянето на и всяко друго 
взаимодействие с данни в цифров вид, 
които се предоставят от други 
потребители на услугата;

заличава се

Or. it

Изменение 386
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга, позволяваща 
споделянето на и всяко друго 
взаимодействие с данни в цифров вид, 
които се предоставят от други 
потребители на услугата;

заличава се

Or. en

Изменение 387
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга, позволяваща споделянето 
на и всяко друго взаимодействие с 

в) цифрова услуга, позволяваща 
споделянето на и всяко друго 
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данни в цифров вид, които се 
предоставят от други потребители на 
услугата;

взаимодействие с данни в цифров вид, 
които се предоставят от други 
потребители на услугата;

Or. en

Изменение 388
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „цифрова услуга“ означава:

а) услуга, позволяваща създаването, 
обработката или съхранението на 
данни в цифров вид, когато тези 
данни се предоставят от 
потребителя, като например 
услугите за съхранение „в облак“ или 
съхраняване на файлове, и

б) услуга, която дава възможност за 
споделяне на данни в цифров формат, 
предоставени от други потребители 
на услугата и всяко друго 
взаимодействие с тези данни, 
например социални медии, услуги за 
съобщения в реално време, сайтове и 
платформи за споделяне на аудио- или 
видеоматериали, които попадат 
извън обхвата на електронните 
съобщителни услуги;

Or. it

Изменение 389
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1a. „цифрова услуга“ означава:

а) услуга, позволяваща създаването, 
обработката или съхранението на 
данни в цифров вид, когато тези 
данни се създават от потребителя, и

б) услуга, позволяваща обмена на и 
всяко друго взаимодействие с данни в 
цифров вид, които се създават от 
потребителя или от други 
ползватели на услугата.

Or. ro

Изменение 390
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „цифрова услуга“ означава:

а) услуга, позволяваща създаването, 
обработката или съхранението на 
данни в цифров вид, когато тези 
данни се предоставят от 
потребителя, и

б) услуга, позволяваща споделянето на 
и всяко друго взаимодействие с данни 
в цифров вид, които се предоставят 
от други потребители на услугата.

Or. en

Изменение 391
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „цифрова услуга“ означава
стопанска дейност, извършвана от 
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самостоятелно заето лице, 
позволяваща създаването, 
обработката или съхранението на 
данни в цифров вид;

Or. fr

Изменение 392
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „вградено цифрово 
съдържание“ означава всички форми 
на предварително инсталирано в 
дадена стока цифрово съдържание.

Or. en

Обосновка

С оглед на добавянето в другите изменения на текст, че настоящата директива 
следва да се прилага за цялото цифрово съдържание, включително за вграденото 
цифрово съдържание, в интерес на защитата на потребителите и с цел яснота тук 
се дава определение за вградено цифрово съдържание.

Изменение 393
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Тадеуш Звефка

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „вградено цифрово 
съдържание“ означава предварително 
инсталирано цифрово съдържание, 
което функционира като неразделна 
част от стоките и не може лесно да 
се деинсталира от потребителя;

Or. en
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Изменение 394
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. „интегрирано цифрово 
съдържание или интегрирана цифрова 
услуга“ означава предварително 
инсталирано цифрово съдържание 
или предварително инсталирана 
цифрова услуга, което/която 
представлява неразделна част от 
материална стока и не може лесно да 
се деинсталира от потребителя или
което/която е необходимо/а за 
съответствието на материалната 
стока с договора;

Or. fr

Изменение 395
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „интегриране“ означава 
свързването на различни компоненти 
на цифрова среда, за да действат като 
координирано цяло в съответствие с 
нейното предназначение;

2. „интегриране“
означава цялостната оперативна 
съвместимост между 
предоставените цифрово съдържание 
или цифрова услуга и различните
компоненти на цифрова среда, за да 
действат като координирано цяло в 
съответствие с нейното предназначение;

Or. it

Изменение 396



PE599.502v02-00 60/185 AM\1117404BG.docx

BG

Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „интегриране“ означава 
свързването на различни компоненти на
цифрова среда, за да действат като 
координирано цяло в съответствие с
нейното предназначение;

2. „интегриране“ означава 
свързването и включването на 
различни компоненти на цифровото 
съдържание с компонентите на 
цифровата среда, за да се използва 
цифровото съдържание в съответствие 
с договора;

Or. en

Изменение 397
Ева Майдел, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „вграден софтуер“ означава 
предварително инсталирано цифрово 
съдържание, което функционира като 
неразделна част от стоките и не 
може лесно да се деинсталира от 
потребителя;

Or. en

Изменение 398
Марите Схаке

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „вградено цифрово 
съдържание“ означава цифрово 
съдържание по смисъла на 
настоящата директива, което е 
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инсталирано от или със съгласието 
на продавача, производителя или 
друго лице във веригата от сделки, и 
което i) функционира като неразделна 
част от стоките и не може лесно да 
се деинсталира от средния 
потребител на този вид стоки; или ii) 
е необходимо за съответствието на 
стоките с договора;

Or. en

Изменение 399
Юлия Реда, Кая Калас

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „вградено цифрово 
съдържание“ означава предварително 
инсталирано цифрово съдържание, 
което функционира като неразделна 
част от стоките или което е 
необходимо за съответствието на 
стоката с договора;

Or. en

Изменение 400
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез 
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за постигането на цели, които 

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез 
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за постигането на цели, които 
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влизат в рамките на неговата търговска 
или стопанска дейност, занятие или 
професия;

влизат в рамките на неговата търговска 
или стопанска дейност, занятие или 
професия; за целите на настоящата 
директива търговец не предоставя 
цифрово съдържание на потребител 
само защото търговецът предоставя 
услуга, чрез която цифровото 
съдържание достига до потребителя;

Or. en

Обосновка

Например дадена услуга за предоставяне на платформа за споделяне на клипове в 
интернет за генерирано от потребителите съдържание не е доставчик на цифрово 
съдържание.

Изменение 401
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез 
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за постигането на цели, които 
влизат в рамките на неговата търговска 
или стопанска дейност, занятие или 
професия;

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез 
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за постигането на цели, които 
влизат в рамките на неговата търговска 
или стопанска дейност, занаят или 
професия, във връзка с договори, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива;

Or. en

Изменение 402
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за 
негова сметка, за постигането на 
цели, които влизат в рамките на 
неговата търговска или стопанска 
дейност, занятие или професия;

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което чрез акт на предоставяне 
осигурява достъп до цифрово 
съдържание или предоставя цифрово 
съдържание на разположение;

Or. en

Изменение 403
Денис де Йонг

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „доставчик“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
независимо дали е частно или публично, 
което действа, включително чрез 
посредничеството на друго лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за постигането на цели, които 
влизат в рамките на неговата търговска 
или стопанска дейност, занятие или 
професия;

3. „доставчик“ или „продавач“
означава всяко физическо или 
юридическо лице, независимо дали е 
частно или публично, което действа, 
включително чрез посредничеството на 
друго лице, действащо от негово име 
или за негова сметка, за постигането на 
цели, които влизат в рамките на 
неговата търговска или стопанска 
дейност, занятие или професия;

Or. en

Изменение 404
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „потребител“ означава всяко 4. „потребител“ означава всяко 
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физическо лице, което, като страна по
договорите, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, осъществява 
дейност с предмет извън неговата 
търговска или стопанска дейност, 
занятие или професия;

физическо лице, което във връзка с
договорите, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, осъществява 
дейност с предмет извън неговата 
търговска или стопанска дейност, 
занятие или професия;

Or. en

Изменение 405
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което, като страна по 
договорите, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, осъществява 
дейност с предмет извън неговата 
търговска или стопанска дейност, 
занятие или професия;

4. „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което, като страна по 
договорите, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, осъществява 
дейност с предмет основно извън 
неговата търговска или стопанска 
дейност, занятие или професия;

Or. en

Изменение 406
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „обезщетение“ означава 
парична сума, която потребителите 
имат право да получат като 
обезщетение за икономическите 
вреди, нанесени на тяхната цифрова 
среда;

заличава се

Or. en
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Изменение 407
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за 
икономическите вреди, нанесени на 
тяхната цифрова среда;

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за 
икономическите или 
неимуществените вреди, нанесени на 
тяхната цифрова среда;

Or. en

Изменение 408
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за
икономическите вреди, нанесени на 
тяхната цифрова среда;

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за
причинените вреди;

Or. en

Изменение 409
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за
икономическите вреди, нанесени на 

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за вреди, 
нанесени на тяхната цифрова среда;
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тяхната цифрова среда;

Or. fr

Изменение 410
Евелин Гебхарт, Никола Данти, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за
икономическите вреди, нанесени на 
тяхната цифрова среда;

5. „обезщетение“ означава парична 
сума, която потребителите имат право 
да получат като обезщетение за
материални и нематериални вреди;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 14 от новата Директива относно пакетните 
туристически пътувания.

Изменение 411
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума за предоставеното 
цифрово съдържание;

заличава се

Or. en

Изменение 412
Марлене Мици

Предложение за директива
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Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума за предоставеното
цифрово съдържание;

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума или цифрово изражение 
на стойност, включително виртуална 
валута или друга насрещна 
престация, като например данни, за
предоставянето на цифрово 
съдържание или цифрова услуга;

Or. en

Изменение 413
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума за предоставеното 
цифрово съдържание;

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума или друг вид дължимо 
изражение на стойност за 
предоставеното цифрово съдържание;

Or. en

Изменение 414
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума за предоставеното 
цифрово съдържание;

6. „цена“ означава дължимата 
парична сума за предоставеното
цифрово съдържание или цифрова 
услуга;

Or. it
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Изменение 415
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „лични данни“ означава лични 
данни съгласно посоченото в член 4, 
точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на 
Съвета (Регламент относно защита 
на данните)[1];

[1] Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 
– 88).

Or. en

Изменение 416
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „лични или други данни“ 
означава данни съгласно посоченото в 
член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679;

Or. en

Изменение 417
Юлия Реда
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „лични данни“ означава лични 
данни съгласно посоченото в член 4, 
точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Изменение 418
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „лични данни“ означава лични 
данни съгласно посоченото в член 4, 
точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Изменение 419
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал, Марлене Мици, Йозеф Вайденхолцер, Люси 
Андерсън, Кристел Шалдемозе, Лиса Яконсари, Анна Хед, Никола Данти, Марк 
Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „данни като насрещна 
престация“ означава лични данни или 
други данни, предоставени от 
потребителя на доставчика в 
контекста на сключването или 
изпълнението на договора, 
включително на данни, генерирани 
чрез употребата от страна на 
потребителя на цифрово съдържание 
или предоставени цифрови услуги, 
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които доставчикът или трето лице 
използва въз основа на дадено от 
потребителя съгласие или по друг 
начин.

Or. en

Обосновка

Данните като насрещна престация не следва да обхващат обединяването на 
анонимизирани данни на потребителите с цел подобряване на цифровото съдържание 
или услуга, а само използването на данни като неразделна част от модел за печалба на 
самия доставчик или на трето лице.

Изменение 420
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „договор“ означава 
споразумение, което има за цел да 
породи задължения или други правни 
последици;

заличава се

Or. en

Изменение 421
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и всяка 
мрежова връзка, доколкото те са под 
контрола на потребителя;

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и услуги
и всяка мрежова връзка, доколкото те са 
под контрола на потребителя;

Or. it
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Изменение 422
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и всяка 
мрежова връзка, доколкото те са под 
контрола на потребителя;

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, софтуер и всяка мрежова 
връзка, използвани от потребителя;

Or. en

Изменение 423
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и всяка 
мрежова връзка, доколкото те са под 
контрола на потребителя;

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, софтуер, цифрово съдържание 
и всяка мрежова връзка, доколкото те са 
под контрола на потребителя;

Or. en

Изменение 424
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и всяка 
мрежова връзка, доколкото те са под 
контрола на потребителя;

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, софтуер, цифрово съдържание 
и всяка мрежова връзка, доколкото те са 
под контрола на потребителя;

Or. en
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Изменение 425
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер, цифрово съдържание и всяка 
мрежова връзка, доколкото те са под 
контрола на потребителя;

8. „цифрова среда“ означава 
хардуер и цифрово съдържание, 
доколкото те са под контрола на 
потребителя;

Or. en

Обосновка

Не е възможно доставчикът да взема под внимание всяка мрежова връзка, която 
потребителят би имал при инсталирането на неговия продукт, особено в контекста 
на нарастване на свързаните устройства.

Изменение 426
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие 
с конкретна цифрова среда;

заличава се

Or. fr

Изменение 427
Люси Андерсън, Мария Грапини, Марк Тарабела, Афзал Кан, Мария Арена, Мери 
Хънибол, Виктор Негреску

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие 
с конкретна цифрова среда;

9. „оперативна съвместимост“ 
означава съвместимостта на 
цифровото съдържание и на неговите 
функции със стандартна хардуерна и 
софтуерна среда, различна от тази, в 
която се предоставя, включително 
фактът, че потребителите могат да
имат достъп до цифровото 
съдържание, без да е необходимо да 
използват приложения или други 
технологии за конвертиране на 
съдържанието, до което искат да 
имат достъп.

Or. en

Изменение 428
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие 
с конкретна цифрова среда;

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на законно 
придобитото цифрово съдържание да
функционира с други съществуващи 
или бъдещи продукти или системи без 
ограничаване на достъпа или 
изпълнението;

Or. fr

Изменение 429
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 9. „оперативна съвместимост“ 
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означава способността на цифровото
съдържание да извършва всички свои
функционалности във взаимодействие 
с конкретна цифрова среда;

означава съвместимостта на дадено 
цифрово съдържание и неговите
функционалности с хардуерна и 
софтуерна среда, различна от тази, в 
която то е предоставено;

Or. fr

Изменение 430
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие с 
конкретна цифрова среда;

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание и на цифровата услуга да
извършват всички свои 
функционалности във взаимодействие с 
конкретна цифрова среда;

Or. it

Изменение 431
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие с 
конкретна цифрова среда;

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие
със стандартна хардуерна и 
софтуерна среда;

Or. en

Изменение 432
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Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „оперативна съвместимост“ 
означава способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие с 
конкретна цифрова среда;

9. „съвместимост“ означава 
способността на цифровото съдържание 
да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие с 
конкретна цифрова среда;

Or. fr

Изменение 433
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. „съвместимост“ означава 
способността на цифровото 
съдържание да извършва всички свои 
функционалности във взаимодействие 
с конкретна цифрова среда;

Or. fr

Изменение 434
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. „оперативна съвместимост на 
файл с електронна книга“ означава 
съвместимостта на файл с 
електронна книга и неговите 
функционалности с хардуерна и 
софтуерна среда, различна от тази, в 
която той се предоставя, без 
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ограничение за времетраене и 
предоставян изключително в отворен 
стандарт;

Or. fr

Изменение 435
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. „отворен стандарт“ означава 
формат на оперативно съвместими 
данни, чиито технически 
спецификации са публични и със 
свободен достъп и свободно 
изпълнение;

Or. fr

Изменение 436
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или предоставяне на 
цифрово съдържание на 
разположение;

заличава се

Or. en

Изменение 437
Даниел Буда

Предложение за директива
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Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или предоставяне на 
цифрово съдържание на разположение;

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание и/или цифрови услуги или 
предоставяне на цифрово съдържание
и/или цифрови услуги на разположение;

Or. ro

Изменение 438
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или предоставяне на 
цифрово съдържание на разположение;

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или цифрова услуга или
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга на разположение;

Or. it

Изменение 439
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или предоставяне на 
цифрово съдържание на разположение;

10. „предоставяне“ означава 
предоставяне на достъп до цифрово 
съдържание или цифрова услуга, или
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга на разположение;

Or. fr
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Изменение 440
Виктор Негреску

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. „сделка“ означава покупка или 
продажба на нещо, като се взема 
предвид и съществуването на 
безплатни сделки, при които 
съдържанието се предоставя 
безплатно;

Or. en

Изменение 441
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „траен носител“ означава всеки 
инструмент, даващ възможност на 
потребителя или на доставчика да 
съхранява информация, изпратена лично 
до него, по начин, който позволява 
бъдещото ѝ използване за срок, 
съответстващ на целите, за които е 
предназначена информацията, и който 
позволява идентичното 
възпроизвеждане на съхранената 
информация.

11. „материален носител“ означава 
всеки инструмент, даващ възможност на 
потребителя или на доставчика да 
съхранява информация, изпратена лично 
до него, по начин, който позволява 
бъдещото ѝ използване за срок, 
съответстващ на целите, за които е 
предназначена информацията, и който 
позволява идентичното 
възпроизвеждане на съхранената 
информация.

Or. en

Изменение 442
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание или 
цифрова услуга на потребителя или се 
задължава да направи това, като в 
замяна потребителят трябва да заплати 
определена цена или да предостави 
насрещна престация, различна от 
парична сума, като предостави на
разположение своите лични данни или 
други данни, доколкото това е 
възможно в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, когато тези 
данни се обработват с възмездна цел.
Договорът изрично посочва кои данни 
се предоставят в замяна на 
предоставеното съдържание.

Or. en

Изменение 443
Марите Схаке

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание или 
вградено в стоките цифрово 
съдържание на потребителя или се 
задължава да направи това, като в 
замяна потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

Or. en

Изменение 444
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Вики Форд

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна трябва да
бъде заплатена определена цена. 
Заплащането като насрещна 
престация, различна от парична сума, 
под формата на лични данни или други 
данни ще бъде взето предвид за 
включване в директивата като част 
от бъдещия процес на преглед.

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително проучване с цел да се установи дали данните следва да се 
използват като насрещна престация и дали да бъдат включени в обхвата на 
директивата.

Изменение 445
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това срещу заплащане на
парична сума.
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Or. en

Изменение 446
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя или се задължава да
предоставя цифрово съдържание или 
цифрова услуга на потребителя, в 
замяна на което трябва да се заплати 
определена цена или да се предостави 
насрещна престация, различна от 
парична сума, като предоставянето 
от потребителя на лични данни или 
други данни, или събирането им от 
доставчика или от трета страна в 
интерес на доставчика.

Or. fr

Изменение 447
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът
предоставя цифрово съдържание или 
стока с вградено цифрово съдържание
на потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна трябва да
бъде заплатена определена цена.
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Or. en

Обосновка

Директивата относно цифровото съдържание следва да се прилага за всички видове 
платено цифрово съдържание, включително за всички видове вградено цифрово 
съдържание, с цел да се осигури яснота на потребителите и на доставчиците за 
статута на вграденото в материална стока цифрово съдържание, което се 
предоставя, но не и на съдържанието, което се предоставя безплатно, по отношение 
на което потребителите не очакват или не изискват непременно същото ниво на 
надеждност, както за платеното съдържание. Поставянето на ограничителна 
тежест върху малките доставчици на безплатно цифрово съдържание би било 
непропорционален отговор на въпросите, свързани с правната защита, които имат 
потребителите в някои европейски държави.

Изменение 448
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание или 
цифрови услуги на потребителя или се 
задължава да направи това, като в 
замяна потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

Or. ro

Изменение 449
Ева Майдел, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, съгласно който 
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предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

доставчикът предоставя или се 
задължава да предостави цифрово 
съдържание или цифрова услуга на 
потребителя в замяна на 
заплащането на определена цена или 
на предоставянето на лични данни.

Or. en

Изменение 450
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание или 
цифрова услуга на потребителя или се 
задължава да направи това, като в 
замяна потребителят трябва да заплати 
определена цена и/или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

Or. it

Изменение 451
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
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направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на доброволно предоставени от него
лични данни.

Or. fr

Изменение 452
Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Олга Сехналова, Йозеф Вайденхолцер, Кристел 
Шалдемозе, Анна Хед, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Никола Данти, Марк 
Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя или се задължава да
предостави цифрово съдържание или 
цифрова услуга на потребителя в 
замяна на заплащането на определена 
цена и/или лични данни или други 
данни, предоставени от потребителя 
или събрани от доставчика или от 
трето лице.

Or. en

Изменение 453
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
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потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация,
различна от парична сума, под 
формата на лични данни или други 
данни.

потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна трябва да се
заплати определена цена и/или лични 
данни или други икономически ценни
данни да бъдат предоставени от 
потребителя или събрани от 
доставчика или от трето лице.

Or. ro

Изменение 454
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни.

Or. en

Изменение 455
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
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потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни.

Or. en

Обосновка

„Други данни“ не може да се счита за насрещна престация предвид факта, че 
ползите от и стойността на обработването на други данни често са резултат от 
усилие за сътрудничество между потребителите и доставчиците.

Изменение 456
Инесе Вайдере

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни или други данни.

1. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор, по който доставчикът 
предоставя цифрово съдържание на 
потребителя или се задължава да 
направи това, като в замяна 
потребителят трябва да заплати 
определена цена или активно да 
предостави насрещна престация, 
различна от парична сума, под формата 
на лични данни.

Or. en

Изменение 457
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифров продукт, разработен съгласно 

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифрово съдържание или цифрова 
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спецификациите на потребителя; услуга, разработени съгласно 
спецификациите на потребителя.

Or. it

Изменение 458
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифров продукт, разработен съгласно 
спецификациите на потребителя;

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифрово съдържание или цифрова 
услуга, разработено/разработена
съгласно спецификациите на 
потребителя.

Or. fr

Изменение 459
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифров продукт, разработен съгласно 
спецификациите на потребителя;

2. Настоящата директива се прилага 
за всеки договор за предоставяне на
цифрово съдържание, разработен 
съгласно спецификациите на 
потребителя.

Or. en

Изменение 460
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е сключен договор за 
предоставяне на цифрово 
съдържание, той се разглежда като 
договор за продажба.

Or. en

Изменение 461
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на членове 5 и 11, 
настоящата директива се прилага 
също така за трайни носители, 
които включват цифрово 
съдържание, когато трайните 
носители се използват изключително 
като носители на цифровото 
съдържание.

заличава се

Or. fr

Изменение 462
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на членове 5 и 11, 
настоящата директива се прилага 
също така за трайни носители, 
които включват цифрово 
съдържание, когато трайните 
носители се използват изключително 
като носители на цифровото 
съдържание.

заличава се
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Or. it

Изменение 463
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Тадеуш Звефка

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на членове 5 и 11,
настоящата директива се прилага също 
така за трайни носители, които 
включват цифрово съдържание, когато 
трайните носители се използват 
изключително като носители на 
цифровото съдържание.

3. Настоящата директива не се 
прилага за трайни носители, които 
включват цифрово съдържание, когато 
трайните носители се използват 
изключително като носители на 
цифровото съдържание.

Or. en

Изменение 464
Евелин Гебхарт, Аксел Фос, Марлене Мици, Люси Андерсън, Кристел Шалдемозе, 
Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Олга Сехналова, Никола Данти, 
Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на членове 5 и 11, 
настоящата директива се прилага също 
така за трайни носители, които
включват цифрово съдържание, 
когато трайните носители се 
използват изключително като носители 
на цифровото съдържание.

3. С изключение на членове 5 и 11, 
настоящата директива се прилага за 
стоки, при които цифровото 
съдържание е вградено, освен ако 
доставчикът не докаже, че липсата 
на съответствие се дължи на 
хардуера на стоката. Настоящата 
директива се прилага също така за
материални носители, които служат
изключително като носители на 
цифровото съдържание, освен ако 
доставчикът не докаже, че липсата 
на съответствие се дължи на 
хардуера на стоката.
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Or. en

Изменение 465
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на членове 5 и 11,
настоящата директива се прилага също 
така за трайни носители, които
включват цифрово съдържание, 
когато трайните носители се 
използват изключително като 
носители на цифровото съдържание.

3. Настоящата директива се прилага
за стоки, при които цифровото 
съдържание е вградено, освен ако 
доставчикът не докаже, че липсата 
на съответствие се дължи на 
хардуера на стоката.

Or. en

Изменение 466
Ева Майдел, Паскал Аримон, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато цифровото съдържание 
се предоставя на материален носител 
или е вградено в дадена стока, 
настоящата директива, с изключение 
на членове 5 и 11, се прилага за всяка 
липса на съответствие, освен ако 
доставчикът не докаже, че липсата 
на съответствие се дължи на 
материалния носител или на хардуера 
на стоката.

Or. en

Изменение 467
Андреас Шваб
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат също и по 
отношение на цифрово съдържание, 
интегрирано в стоки. Независимо от 
специалните договорни отношения 
доставчикът на стоката носи 
отговорност пред потребителя за 
изпълнението на задълженията във 
връзка с цифровото съдържание.

Or. de

Обосновка

Изискванията, определени по отношение на съответствието на цифровото 
съдържание, и предоставените на потребителите права в случай на липса на 
съответствие представляват целесъобразен и подходящ мащаб и следва поради това 
да се прилагат също и към цифрово съдържание, интегрирано във физически 
съществуващи стоки. За да се улесни потребителят при упражняването на правата 
му, продавачът на стоката следва да поеме отговорност за липсата на 
съответствие, независимо от специалните договорни отношения.

Изменение 468
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива се 
прилага за всеки договор за 
предоставяне на интегрирано 
цифрово съдържание или интегрирана 
цифрова услуга, освен ако 
доставчикът не докаже, че липсата 
на съответствие се дължи на 
хардуера на продукта.

Or. fr
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Изменение 469
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива се 
прилага за стоки, при които 
цифровото съдържание е вградено, 
освен ако доставчикът не докаже, че 
липсата на съответствие се дължи 
на хардуера на стоката.

Or. it

Изменение 470
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Тадеуш Звефка

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не се 
прилага за вградено цифрово 
съдържание.

Or. en

Изменение 471
Ева Майдел, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, 
което е предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 

заличава се
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необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на 
правните изисквания и доставчикът 
не обработва допълнително тези 
данни по начин, който е несъвместим 
с тази цел. Настоящата директива 
също така не се прилага за други 
данни, които доставчикът изисква 
от потребителя да предостави с цел 
да се гарантира, че цифровото 
съдържание е в съответствие с 
договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не 
използва тези данни с търговски цели.

Or. en

Изменение 472
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така 
не се прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от 
потребителя да предостави с цел да 
се гарантира, че цифровото 
съдържание е в съответствие с 
договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не 
използва тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, които са строго необходими за 
изпълнението на договора или за 
спазването на правните изисквания и 
доставчикът не обработва допълнително 
тези данни.
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Or. en

Изменение 473
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, 
което е предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на
правните изисквания и доставчикът не 
обработва допълнително тези данни
по начин, който е несъвместим с тази 
цел. Настоящата директива също 
така не се прилага за други данни, 
които доставчикът изисква от 
потребителя да предостави с цел да 
се гарантира, че цифровото 
съдържание е в съответствие с 
договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не 
използва тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага, когато личните данни или 
други данни, предоставени от 
потребителя, се използват от 
доставчика с основната цел да се
предостави цялото или част от 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга или за да се 
изпълнят правните изисквания, 
приложими за доставчика, и 
доставчикът не обработва личните
данни или други данни за каквито и да 
било други цели, които не са свързани с 
това.

Or. en

Обосновка

Необходима е по-голяма яснота, тъй като „данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на договора или за спазването на правните изисквания“ е 
твърде тясно и данните могат да се използват за законни търговски цели отвъд 
предлагането на пазара.

Изменение 474
Кая Калас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които
доставчикът изисква от 
потребителя да предостави с цел да 
се гарантира, че цифровото 
съдържание е в съответствие с 
договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не 
използва тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за лични данни, които
потребителят не предоставя 
активно.

Or. en

Обосновка

Няма правна рамка за обработването на други данни. Следователно паралелът между 
законното обработване на лични данни и други данни поражда правна несигурност. 
Следва също така да се поясни, че дадено отношение във връзка с данните съгласно 
ОРЗД не означава непременно, че е установено договорно отношение, което означава, 
че обикновеното събиране на данни не включва това отношение във връзка с данните в 
обхвата на директивата.

Изменение 475
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
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доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, като например 
снимки, стихове, песни и други 
произведения на ползвателите, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

Or. it

Изменение 476
Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в 
съответствие с договора или че 

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за лични данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави, които доставчикът не
може да съобщава, прехвърля, 
споделя, лицензира или по друг начин 
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покрива правните изисквания, и
доставчикът не използва тези данни с 
търговски цели.

предава на трети лица.

Or. en

Изменение 477
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва
тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не
обработва тези данни с друга 
възмездна цел.

Or. en

Изменение 478
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което 
е предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание или 
цифрови услуги, които са 
предоставени срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

Or. it

Изменение 479
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което е 
предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго 
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с Регламент (ЕС) 
2016/679. Настоящата директива също 
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прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

така не се прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни в текста на директивата, че тя няма за цел да отмени или да 
бъде в противоречие с Регламент (EU) 2016/679 относно общите правила за защита 
на данните.

Изменение 480
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание, което 
е предоставено срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото доставчикът иска от 
потребителя да предостави лични 
данни, чието обработване е строго
необходимо за изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни с търговски цели.

4. Настоящата директива не се 
прилага за цифрово съдържание или 
цифрови услуги, които са
предоставени срещу насрещна 
престация, различна от парична сума, 
доколкото обработването на лични 
или други данни, предоставени от 
потребителя, е необходимо за
сключването или изпълнението на 
договора или за спазването на правните 
изисквания и доставчикът не обработва 
допълнително тези данни по начин, 
който е несъвместим с тази цел. 
Настоящата директива също така не се 
прилага за други данни, които 
доставчикът изисква от потребителя да 
предостави с цел да се гарантира, че 
цифровото съдържание е в съответствие 
с договора или че покрива правните 
изисквания, и доставчикът не използва 
тези данни за никакви други цели.

Or. fr
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Изменение 481
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика, 
когато цифровият формат се 
използва основно като носител;

а) услуги, различни от 
предоставянето на цифрово 
съдържание или цифрови услуги;

Or. it

Изменение 482
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика, когато 
цифровият формат се използва основно 
като носител;

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика, когато 
цифровият формат се използва основно 
като носител, като например правни 
услуги;

Or. de

Обосновка

Чрез това пояснение може в област, която обикновено попада в обхвата на 
освобождаване на член 3, параграф 5, буква a), тъй като характерната услуга не се 
състои в предоставянето на цифрово съдържание, да се избягват трудности в 
тълкуването и да се създава правна сигурност.

Изменение 483
Ева Майдел

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика,
когато цифровият формат се използва 
основно като носител;

а) услуги, когато основният 
предмет не е предоставянето на 
цифрово съдържание или цифрови 
услуги и когато цифровият формат се 
използва основно за предоставянето 
на такива услуги;

Or. en

Изменение 484
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика, когато 
цифровият формат се използва основно 
като носител;

а) услуги, като например правни 
услуги, извършени с преобладаващ 
елемент на човешка намеса от страна на 
доставчика, когато цифровият формат се 
използва основно като носител;

Or. ro

Изменение 485
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги, извършени с 
преобладаващ елемент на човешка 
намеса от страна на доставчика,
когато цифровият формат се използва 
основно като носител;

а) услуги, когато цифровият формат 
се използва основно като носител или за 
предоставянето на такива услуги на 
разположение;

Or. en
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Изменение 486
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) нестопански услуги от общ 
интерес;

Or. fr

Изменение 487
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) дейности, свързани с 
упражняването на официална власт в 
съответствие с член 45 от Договора;

Or. fr

Изменение 488
Евелин Гебхарт, Йозеф Вайденхолцер, Анна Хед, Люси Андерсън, Кристел 
Шалдемозе, Лиса Яконсари, Никола Данти, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, 
Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) електронни съобщителни услуги, 
както е определено в Директива 
2002/21/ЕО;

б) електронни съобщителни услуги
съгласно посоченото в Директива 
2002/21/ЕО, с изключение на 
независимите по отношение на броя 
междуличностни съобщителни 
услуги, които попадат в обхвата на 
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настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Съобщителните услуги онлайн, като Skype и WhatsApp, следва да попадат в обхвата 
на настоящата директива, особено по отношение на правилата за съответствие и 
продължителността на договорите. Следователно изменението има за цел да вземе 
под внимание предложението за директива на Комисията за създаване на европейския 
кодекс за електронни съобщения (преработен текст) чрез въвеждане на изключение за 
изключването на електронните съобщителни услуги от изменената Директива 
2002/21/ЕО.

Изменение 489
Юлия Реда, Дита Харанзова, Кая Калас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставянето на цифрово 
съдържание под свободен или отворен 
лиценз, доколкото не съществуват 
договорни отношения и задължения 
отвъд придържането към условията 
на лиценза.

Or. en

Изменение 490
Отмар Карас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. предоставянето на извадки от 
публичните регистри, водени от лице 
на публична длъжност или орган, 
които имат законово задължение да 
бъдат независими или 
безпристрастни и да не упражняват 
търговска дейност, стопанска 
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дейност, занаят или професия, а да 
работят в рамките на държавното 
правораздаване.

Or. de

Обосновка

Подобен параграф е включен също и в член 3 от Директива 2011/83/ЕС (Директивата 
относно правата на потребителите).

Изменение 491
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Услуги, заключаващи се в 
публични изяви, където цифровото 
съдържание е един от елементите на 
художественото представление или 
спектакъла, като например филмови 
прожекции или концерти.

Or. fr

Изменение 492
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага към предоставянето на 
електронно поддържани публични 
регистри, както и към 
предоставянето на извадки от 
подобни регистри.

Or. de
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Изменение 493
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не се 
прилага за предоставянето на 
цифрови извлечения от публични 
регистри.

Or. ro

Изменение 494
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва 
елементи в допълнение към
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

6. Когато договорът за
предоставянето на цифрово съдържание
или на цифрови услуги включва 
допълнителни договорни задължения, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и правата на 
страните и за средствата за правна 
защита на тяхно разположение в 
качеството им на доставчик и 
потребител на цифровото съдържание
или на цифровите услуги.

Or. ro

Изменение 495
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва 
елементи в допълнение към
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за 
правна защита на страните в 
качеството им на доставчик и 
потребител на цифровото съдържание.

6. Когато договорът предвижда
предоставянето на цифрово съдържание
или на цифрови услуги и на други 
стоки или услуги, настоящата 
директива се прилага само за 
задълженията и правата на страните в 
качеството им на доставчик и 
потребител на съответното цифрово
съдържание или на съответната 
цифрова услуга.

Or. en

Изменение 496
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва
елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

6. Когато договорът за 
предоставяне на цифрово съдържание
включва допълнителни договорни 
задължения в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

Or. en

Изменение 497
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва 6. Когато договорът включва 
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елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание
или цифрова услуга, настоящата 
директива се прилага само за 
задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание или цифровата услуга.

Or. fr

Изменение 498
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва 
елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

6. Когато договорът включва 
елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание
или цифрова услуга, настоящата 
директива се прилага само за 
задълженията и средствата за правна 
защита на страните в качеството им на 
доставчик и потребител на цифровото 
съдържание.

Or. it

Изменение 499
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато договорът включва
елементи в допълнение към 
предоставянето на цифрово съдържание, 
настоящата директива се прилага само 
за задълженията и средствата за 
правна защита на страните в 

6. Когато договорът включва други 
договорни задължения в допълнение 
към предоставянето на цифрово 
съдържание, настоящата директива се 
прилага само за правата и
задълженията на страните в качеството 
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качеството им на доставчик и 
потребител на цифровото съдържание.

им на доставчик и потребител на 
цифровото съдържание.

Or. fr

Изменение 500
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако някоя от разпоредбите на 
настоящата директива противоречи на 
разпоредба на друг акт на Съюза,
уреждащ конкретен сектор или 
предмет, разпоредбата на другия акт на 
Съюза има предимство пред 
настоящата директива.

7. Ако някоя от разпоредбите на 
настоящата директива противоречи на 
разпоредба на друг акт на Съюза,
регулиращ конкретни сектори или 
предмети, разпоредбата на другия акт 
на Съюза има предимство и се прилага 
за тези конкретни сектори.

Or. en

Изменение 501
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако някоя от разпоредбите на 
настоящата директива противоречи на 
разпоредба на друг акт на Съюза, 
уреждащ конкретен сектор или предмет, 
разпоредбата на другия акт на Съюза
има предимство пред настоящата 
директива.

7. Ако някоя от разпоредбите на 
настоящата директива противоречи на 
разпоредба на друг акт на Съюза, 
уреждащ конкретен сектор или предмет, 
разпоредбата на другия акт на Съюза се 
прилага с приоритет.

Or. en

Изменение 502
Мария Грапини
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.
Правата на потребителите съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО не се 
засягат и могат да се упражняват в 
съответствие с предвидените 
условия.

Or. ro

Изменение 503
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.

8. Никаква разпоредба от
настоящата директива или от акт, 
който я транспонира в националното 
право, не следва да намалява или 
подкопава по никакъв начин защитата 
на физическите лица при обработването 
на лични данни съгласно предвиденото 
в Регламент (ЕС) № 2016/679 и в 
Директива 2002/58/ЕО.

Or. en

Изменение 504
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Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни съгласно 
предвиденото в Директива 95/46/ЕО и 
в Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 505
Ева Майдел, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на личните данни съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) 
2016/679 и в Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 506
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни.

8. Настоящата директива не засяга 
защитата на личните данни съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) 
2016/679.

Or. en
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Изменение 507
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Доколкото не е уредено в нея, 
настоящата директива не засяга 
националните системи на договорно 
право като правилата за учредяване, 
валидността или последиците на 
договорите, включително последиците 
от прекратяването на договора.

9. Доколкото не е уредено в нея, 
настоящата директива не засяга 
националните системи на договорно 
право като правилата за учредяване, 
валидността или последиците на 
договорите, включително последиците 
от прекратяването или анулирането на 
договора.

Or. ro

Изменение 508
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Доколкото не е уредено в нея,
настоящата директива не засяга
националните системи на договорно
право като правилата за учредяване, 
валидността или последиците на
договорите, включително последиците 
от прекратяването на договора.

9. Настоящата директива не засяга
общите разпоредби в областта на 
договорното право на национално 
равнище, като правилата за
сключването, действителността или 
последиците от договорите, 
включително последиците от 
прекратяването на договора, доколкото 
те не са уредени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 509
Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Йозеф Вайденхолцер, Анна Хед, Кристел 
Шалдемозе, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Евелин Регнер
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Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се

Равнище на хармонизация

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи 
се от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или 
по-малко строги разпоредби, с които 
да гарантират различно равнище на 
защита на потребителите.

Or. en

Изменение 510
Милене Трошчински

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи 
се от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или 
по-малко строги разпоредби, с които 
да гарантират различно равнище на 
защита на потребителите.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Разпоредбата противоречи на принципите на субсидиарност. Държавите членки 
трябва да останат свободни да въвеждат в националното си законодателство всяка 
разпоредба, която те смятат, че е важно да се въведе в интерес на тяхното 
население.

Изменение 511
Денис де Йонг
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи 
се от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или 
по-малко строги разпоредби, с които 
да гарантират различно равнище на
защита на потребителите.

Държавите членки могат да поддържат
по-строгите разпоредби, които вече 
са в сила по отношение на защитата 
на потребителите, а прилагането на
настоящата директива при никакви 
обстоятелства не представлява 
основание за намаляване на защитата 
на потребителите в сферите, попадащи 
в обхвата на правото на Съюза.
Настоящата директива не засяга 
общите материални процесуални 
права, на които потребителите 
могат да се позоват съгласно 
националните правила, уреждащи 
правото на договорна и 
извъндоговорна отговорност.

Or. en

Обосновка

Пълната хармонизация може да бъде единствено в интерес на обществото при 
поддържане на най-високо равнище на защита на потребителите.

Изменение 512
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи се 
от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или 
по-малко строги разпоредби, с които 
да гарантират различно равнище на 
защита на потребителите.

Държавите членки може да поддържат 
или въвеждат по-строги разпоредби, 
отклоняващи се от предвидените в 
настоящата директива, с които да 
гарантират по-високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. en
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Изменение 513
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи се 
от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или по-
малко строги разпоредби, с които да 
гарантират различно равнище на защита 
на потребителите.

Държавите членки не поддържат или 
въвеждат разпоредби, отклоняващи се 
от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или по-
малко строги разпоредби, с които да 
гарантират еднакво равнище на защита 
на потребителите.

Or. ro

Изменение 514
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не поддържат или
въвеждат разпоредби, отклоняващи се 
от предвидените в настоящата 
директива, включително повече или по-
малко строги разпоредби, с които да 
гарантират различно равнище на защита 
на потребителите.

Държавите членки не въвеждат 
разпоредби, отклоняващи се от 
предвидените в настоящата директива, 
включително повече или по-малко 
строги разпоредби, с които да 
гарантират различно равнище на защита 
на потребителите.

Or. en

Обосновка

В интерес на постигането на яснота за потребителите не следва да бъдат 
прекъсвани или отменяни установените национални режими, регулиращи правилата 
във връзка с предоставянето на цифрово съдържание.

Изменение 515
Марко Дзуло
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Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Договорни клаузи в ущърб на правата 
на потребителя по отношение на 

защитата на данните

Договорна клауза, която се отнася до 
обработката на лични данни, 
предоставени от потребителя на 
доставчика или събирани от 
доставчика или от трета страна в 
интерес на доставчика във връзка със 
сключването или изпълнението на 
договора, и която нарушава което и да 
било от правата, предоставени на 
потребителя в качеството му на 
субект на данни съгласно Директива 
95/46/ЕО и Регламент (ЕС) 2016/679, 
включително всяка клауза, 
определяща функционалността, 
оперативната съвместимост и други 
работни характеристики на 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга по начин, който не 
съответства на разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕС) 
2016/679, не е обвързваща за 
потребителя. Договорът продължава 
да е обвързващ за страните по 
отношение на останалите си клаузи, 
ако може да продължи да действа без 
необвързващата клауза.

Or. it

Изменение 516
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 4а (нов)



PE599.502v02-00 116/185 AM\1117404BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Задължения за информиране

Преди потребителят да бъде 
обвързан с договор за предоставяне на 
цифрово съдържание или цифрова 
услуга, търговецът му предоставя 
информацията, посочена в членове 6 и 
8 от Директива 2011/83/ЕС, в ясна и 
разбираема форма.

Or. fr

Изменение 517
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

10. Настоящата директива не засяга 
правата върху интелектуалната 
собственост, по-специално 
авторските права, правата и 
задълженията, предвидени в 
Директива 2001/29/ЕО.

Or. fr

Изменение 518
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на цифровото съдържание Предоставяне на цифровото съдържание
или на цифровите услуги

Or. ro
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Изменение 519
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на цифровото съдържание Предоставяне на цифровото съдържание
или цифровата услуга

Or. en

Изменение 520
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на цифровото съдържание Предоставяне на цифровото съдържание
или на цифровата услуга

Or. it

Изменение 521
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на цифровото съдържание Предоставяне на цифровото съдържание
или на цифровата услуга

Or. fr

Изменение 522
Даниел Буда
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание на

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание
или услуги, доставчикът предоставя 
цифровото съдържание или услуги на

Or. ro

Изменение 523
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание на

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга, доставчикът 
предоставя цифровото съдържание или 
цифровата услуга на

Or. it

Изменение 524
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание на

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание на потребителя.

Or. en
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Изменение 525
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание на

1. При изпълнение на договора за 
предоставяне на цифрово съдържание
или цифрова услуга, доставчикът 
предоставя цифровото съдържание на

Or. fr

Изменение 526
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) потребителя; или заличава се

Or. en

Изменение 527
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален 
инструмент и предоставя цифровото 
съдържание на разположение на 
потребителя или позволява на 
потребителя да осъществи достъп до 
него и което е избрано от 
потребителя за получаване на 
цифровото съдържание.

заличава се
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Or. en

Изменение 528
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание на 
разположение на потребителя или 
позволява на потребителя да осъществи 
достъп до него и което е избрано от
потребителя за получаване на 
цифровото съдържание.

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание или 
цифровата услуга на разположение на 
потребителя или позволява на 
потребителя да осъществи достъп до 
него и което е избрано от потребителя за 
получаване на цифровото съдържание
или цифровата услуга.

Or. ro

Изменение 529
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание на 
разположение на потребителя или 
позволява на потребителя да осъществи 
достъп до него и което е избрано от 
потребителя за получаване на 
цифровото съдържание.

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание или 
цифровата услуга на разположение на 
потребителя или позволява на 
потребителя да осъществи достъп до 
него и което е избрано от потребителя за 
получаване на цифровото съдържание
или цифровата услуга.

Or. it

Изменение 530
Марко Дзуло
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание на 
разположение на потребителя или 
позволява на потребителя да осъществи 
достъп до него и което е избрано от 
потребителя за получаване на 
цифровото съдържание.

б) на трето лице, което работи с 
материален или виртуален инструмент и 
предоставя цифровото съдържание на 
разположение на потребителя или 
позволява на потребителя да осъществи 
достъп до него и което е избрано от 
потребителя за получаване на 
цифровото съдържание, или

Or. it

Изменение 531
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) друга трета страна, избрана 
от потребителя.

Or. it

Изменение 532
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено 
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго.
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено 
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго.
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параграф 1, буква б), на третото 
лице, избрано от потребителя, в 
зависимост от това кое от двете 
настъпи по-рано.

Or. en

Изменение 533
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено 
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

2. Освен ако потребителят и
доставчикът не са договорили друго, 
доставчикът предоставя цифровото 
съдържание или цифровата услуга 
своевременно непосредствено след 
сключването на договора. 
Доставчикът се счита, че е изпълнил 
задължението си за предоставяне, 
когато цифровото съдържание или 
цифровата услуга се предоставят на
разположение на или са достъпни за
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б) или в), на третото 
лице, избрано от потребителя, в 
зависимост от това кое от двете е 
приложимо.

Or. en

Изменение 534
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание 
непосредствено след сключването на 

2. Освен ако страните не са 
договорили друго, доставчикът 
предоставя цифровото съдържание 
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договора, освен ако страните не са 
договорили друго. Предоставянето се 
счита, че се извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

или цифровата услуга своевременно и 
не по-късно от 30 дни от 
сключването на договора. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание или услуга се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

Or. ro

Изменение 535
Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Йозеф Вайденхолцер, Люси Андерсън, Кристел 
Шалдемозе, Анна Хед, Лиса Яконсари, Мария Грапини, Марк Тарабела, Катрин 
Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено 
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго.
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга непосредствено след 
сключването на договора, освен ако 
страните не са договорили друго.
Доставчикъте 
изпълнилзадължението си за 
предоставяне, когато цифровото 
съдържание или цифровата услуга се 
предоставя на разположение на
потребителя или до него/нея е осигурен 
достъп, или когато се прилага параграф 
1, буква б) или в), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете е приложимо.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 18, параграф 1 от Директивата за капиталовите 
изисквания.
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Изменение 536
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга в срок до един месец след 
сключването на договора, освен ако 
страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание или цифровата услуга 
стават достъпни за потребителя или, 
когато се прилага параграф 1, буква б),
за третото лице, избрано от 
потребителя, в зависимост от това кое 
от двете настъпи по-рано.

Or. it

Изменение 537
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание своевременно
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

Or. en
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Изменение 538
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание непосредствено
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

2. Доставчикът предоставя 
цифровото съдържание своевременно
след сключването на договора, освен 
ако страните не са договорили друго. 
Предоставянето се счита, че се 
извършва, когато цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя или, когато се прилага 
параграф 1, буква б), на третото лице, 
избрано от потребителя, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

Or. en

Изменение 539
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато предоставянето на 
цифрово съдържание или цифрова 
услуга се извършва незабавно след 
сключването на договора, 
доставчикът надлежно информира 
потребителя за загубата на правото 
му на отказ в съответствие с член 16, 
буква м) от Директива 2011/83/ЕС 
относно правата на потребителите.

Or. fr

Изменение 540
Жан-Мари Кавада, Кая Калас
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Закъснението при доставянето 
на цифрово съдържание е по вина на 
доставчика само ако се докаже, че то 
не произтича от проблем, настъпил 
на платформата за препродажба на 
съдържание или достъп до интернет.

Or. fr

Изменение 541
Евелин Гебхарт, Люси Андерсън, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Лиса Яконсари, 
Йозеф Вайденхолцер, Мария Грапини, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин 
Регнер

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Съответствие на цифровото 
съдържание или цифровата услуга с 

договора

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга трябва да отговаря 
на изискванията на членове 6, 6а, 7 и 
8.

2. При договори, които предвиждат 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга да се предоставя в 
рамките на определен период от 
време, цифровото съдържание или 
цифровата услуга трябва да бъде в 
съответствие с договора за цялата 
продължителност на посочения 
период. Временните прекъсвания на 
предоставянето на цифровото 
съдържание или на цифровата услуга, 
за които е отговорен доставчикът, се 
считат за случаи на несъответствие.
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3. Освен ако не е договорено друго, 
цифрово съдържание или цифрова 
услуга се предоставя в съответствие 
с най-актуалната версия на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга, която е налична
към момента на сключването на 
договора.

4. Доставчикът трябва да гарантира, 
че потребителят е уведомен за 
актуализациите на цифровото 
съдържание или цифровата услуга, 
които са необходими за привеждане 
на цифровото съдържание или на 
цифровата услуга в съответствие с 
договора, както и че посочените 
актуализации са предоставени на 
потребителя. Ако потребителят 
избере да запази настоящата си 
версия на цифровото съдържание или 
цифровата услуга, съответната 
настояща версия остава на 
разположение или достъпна в 
рамките на разумен срок.

Or. en

Обосновка

Предлага се по-разбираема структура: Член 5а съдържа подзаглавие, с което се 
въвежда съответствие и някои хоризонтални въпроси, член 6 въвежда субективните 
изисквания, член 7 – обективните и т.н.

Изменение 542
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на цифровото съдържание 
с договора

Съответствие на цифровото съдържание
или цифровата услуга с договора

Or. ro
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Изменение 543
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на цифровото съдържание 
с договора

Съответствие на цифровото съдържание
или цифровата услуга с договора

Or. en

Изменение 544
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на цифровото съдържание 
с договора

Съответствие на цифровото съдържание
или цифровата услуга с договора

Or. it

Изменение 545
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на цифровото съдържание 
с договора

Съответствие на цифровото съдържание
или цифровата услуга с договора

Or. fr

Изменение 546
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
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Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на цифровото съдържание 
с договора

Изисквания за съответствие на 
цифровото съдържание с договора

Or. en

Изменение 547
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Доставчикът е длъжен да 
предостави цифрово съдържание или 
цифрова услуга на потребителя в 
съответствие с договора.

Or. fr

Изменение 548
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответства на договора,
цифровото съдържание трябва, където 
е уместно:

1. Договорът включва всички 
съответни характеристики за
оценката на съответствието на
цифровото съдържание или цифровата 
услуга, както и цялата относима 
информация относно обработването 
на лични данни в съответствие със 
задълженията съгласно Регламент 
(ЕС) 2016/679.

За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, 
където е уместно:
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Or. en

Изменение 549
Даниел Буда

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, където е 
уместно:

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва, където е уместно:

Or. ro

Изменение 550
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, където е 
уместно:

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва, където е уместно:

Or. it

Изменение 551
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, където е
уместно:

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, където е
приложимо:

Or. en
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Изменение 552
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва, където 
е уместно:

1. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва:

Or. fr

Изменение 553
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора или във всяко рекламно 
съобщение, освен ако доставчикът не 
докаже, че не е чувал за такова 
съобщение;

Or. it

Изменение 554
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част 
от договора;

а) да е с количество, качество,
описание, срок и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност,
предоставяни от доставчика;

Or. fr

Изменение 555
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 6 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

а) да е с количество, качество,
описание, срок и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

Or. ro

Изменение 556
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок а) да е с количество, качество на 
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и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

файла, описание, срок и версия и да 
притежава функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

Or. fr

Изменение 557
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна
съвместимост и други работни 
характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

а) да е с количество, качество, срок, 
функционалност и съвместимост и 
други работни характеристики, като 
достъпност, непрекъснатост и 
сигурност, съгласно изискваното в 
договора, включително във всяка 
преддоговорна информация, която 
представлява неразделна част от 
договора;

Or. fr

Изменение 558
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни

а) да е с количество, качество, срок 
и версия и да притежава 
функционалност и други 
характеристики, като ефективност,
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характеристики, като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, съгласно 
изискваното в договора, включително 
във всяка преддоговорна информация, 
която представлява неразделна част от 
договора;

достъпност, непрекъснатост и 
сигурност, съгласно изискваното в 
договора, включително във всяка 
преддоговорна информация, която 
представлява неразделна част от 
договора;

Or. fr

Изменение 559
Даниел Далтон, Вики Форд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е годно за конкретната цел, за 
която потребителят го изисква и за 
която той е осведомил доставчика в 
момента на сключването на договора 
и която доставчикът е приел;

б) да съответства на 
оправданите правни очаквания на 
потребителя и да е годно за 
конкретната цел, за която потребителят 
го изисква;

Or. en

Изменение 560
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е годно за конкретната цел, за 
която потребителят го изисква и за 
която той е осведомил доставчика в
момента на сключването на договора и 
която доставчикът е приел;

б) да е годно за конкретната цел, за 
която потребителят го изисква и за 
която той е осведомил доставчика най-
късно до момента на сключването на 
договора и която доставчикът е приел;

Or. fr

Изменение 561
Юлия Реда
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Предложение за директива
Член 6 — параграф 1 — буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да е годно за целите, за които 
обикновено се използва цифрово 
съдържание със същото описание и 
притежава качествата, включително 
по отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, които 
потребителите могат разумно да 
очакват, като се има предвид:

(1) оправданите правни очаквания на 
потребителите

(2) всички съществуващи 
международни или европейски 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
както и

(3) всички съществуващи най-добри 
практики, свързани със сигурността 
на информационните системи и 
цифровите среди

(4) всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на 
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно 
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на
договора изявлението е било 
коригирано и потребителят изрично 
е бил осведомен от търговеца за 
корекцията;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело 
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да бъде повлияно от изявлението.

Or. en

Изменение 562
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да е годно за целите, за които 
обикновено се използва/т цифровото 
съдържание или цифровите услуги от 
същия вид;

Or. fr

Изменение 563
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бб) да поднася качеството и 
изпълнението, обичайни за цифрово 
съдържание или цифрови услуги от 
същия вид, които потребителят 
може основателно да очаква, предвид 
естеството на съдържанието или 
услугата и, когато е уместно, като се 
вземат под внимание публичните 
изявления относно конкретните 
характеристики на съдържанието 
или услугата, направени от 
доставчика или трета страна, която 
го представлява, по-специално в 
областта на рекламата и 
етикетирането.

Or. fr
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Изменение 564
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да бъде предоставено заедно с 
предвидените в договора инструкции 
и сервизно обслужване на клиенти; и

заличава се

Or. en

Изменение 565
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да бъде предоставено заедно с 
предвидените в договора инструкции и 
сервизно обслужване на клиенти; и

в) да бъде предоставено заедно с
всички допълнения към предвидените в 
договора инструкции за инсталиране и 
сервизно обслужване на клиенти; и

Or. it

Изменение 566
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да бъде актуализирано съгласно 
предвиденото в договора.

заличава се

Or. en
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Изменение 567
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да бъде актуализирано съгласно 
предвиденото в договора.

г) да бъде актуализирано съгласно 
предвиденото в договора, 
преддоговорната информация, 
рекламата или етикетирането.

Or. fr

Изменение 568
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да отговаря на оправданите 
правни очаквания на потребителите;

Or. ro

Изменение 569
Виржини Розиер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено 
се използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 

заличава се
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характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се 
има предвид:

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора;

в) всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно 
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на 
договора изявлението е било 
коригирано;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело 
да бъде повлияно от изявлението.

Or. fr

Изменение 570
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 

заличава се
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параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено 
се използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се 
има предвид:

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
и

в) всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на 
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно 
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на 
договора изявлението е било 
коригирано;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело
да бъде повлияно от изявлението.

Or. it

Изменение 571
Ева Майдел

Предложение за директива
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Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено 
се използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се 
има предвид:

заличава се

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
както и

в) всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на 
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на 
договора изявлението е било 
коригирано;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело 
да бъде повлияно от изявлението.
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Or. en

Изменение 572
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се има 
предвид:

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, и отговаря 
на стандартите, които 
потребителят разумно би могъл да 
очаква, като се има предвид:

Or. en

Обосновка

Очакванията на потребителите варират много в зависимост от вида и използването 
на цифрово съдържание и услуги и следователно следва да се гарантират обективно,
като се вземе предвид естеството и предназначението на договора, 
обстоятелствата на случая, по-специално в контекста на бързо развиващите се 
стопански модели на дружествата в цифровия сектор и бързия темп на развитие на 
иновациите на цифровото съдържание и услуги, и използването и практиките на 
съответните страни.

Изменение 573
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се има 
предвид:

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно 
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които
потребителите би било разумно да 
очакват или за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се има 
предвид:

Or. en

Изменение 574
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се има 
предвид:

2. Доколкото договорът не 
определя, където е уместно, по ясен и 
разбираем начин изискванията за 
цифровото съдържание съгласно
параграф 1, цифровото съдържание е 
годно за целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата функционалност 
и други характеристики като
ефективност, достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се има 
предвид:

Or. fr
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Изменение 575
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

заличава се

Or. de

Изменение 576
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 6 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

заличава се

Or. en

Изменение 577
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

заличава се
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Or. en

Изменение 578
Люси Андерсън, Мария Грапини, Марк Тарабела, Марлене Мици, Афзал Кан, 
Мария Арена, Мери Хънибол, Виктор Негреску

Предложение за директива
Член 6 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали цифровото съдържание се
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична сума;

а) оперативната съвместимост, 
която потребителят разумно може 
да очаква от електронен файл, 
предоставен за неограничен период от 
време, изисква, независимо от 
разпоредбите на договора, този 
електронен файл да бъде предоставен 
единствено в отворен формат. 
Доставчикът на такъв файл, който 
използва патентовани технологични 
мерки за защита, предоставя на 
разположение на други доставчици на 
файлове или цифрови услуги при 
поискване информацията, която е 
необходима за целите на 
оперативната съвместимост. Той не 
налага други ограничения на хардуера 
или софтуера за предотвратяване на 
достъпа и използването на файл в 
цифрова среда, различна от тази, в 
която е предоставен, което означава, 
че потребителите могат да имат 
достъп до цифровото съдържание, без 
да е необходимо да използват 
приложения или други технологии за 
конвертиране на съдържанието, до 
което искат да имат достъп.

Or. en

Изменение 579
Юлия Реда

Предложение за директива
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Член 6 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
както и

заличава се

Or. en

Изменение 580
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни
технически стандарти или, при липсата 
на такива технически стандарти, 
приложимите етични кодекси и добри 
практики в сектора; както и

б) когато е уместно, всички 
съществуващи технически стандарти 
или, при липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
както и

Or. en

Изменение 581
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) не е бил и не е можело 
основателно да се очаква да е бил 
осведомен за въпросното изявление;

заличава се

Or. en
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Изменение 582
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) към момента на сключването 
на договора изявлението е било 
коригирано;

заличава се

Or. en

Изменение 583
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в) – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело 
да бъде повлияно от изявлението.

заличава се

Or. en

Изменение 584
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.
Цифровото съдържание, интегрирано 
в стоки, трябва да бъде 
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актуализирано от доставчика по 
време на нормалния срок на 
експлоатация на стоката, когато и 
доколкото това е необходимо за 
използването по предназначение въз 
основа на законодателните 
изисквания.

Or. de

Обосновка

Изискванията, определени по отношение на съответствието на цифровото 
съдържание, и предоставените на потребителите права в случай на липса на 
съответствие представляват целесъобразен и подходящ мащаб и следва поради това 
да се прилагат също и към цифрово съдържание, интегрирано във физически 
съществуващи стоки. За да се улесни потребителят при упражняването на правата 
му, продавачът на стоката следва да поеме отговорност за липсата на 
съответствие, независимо от евентуални специални договорни отношения между 
потребителя и доставчика на цифрово съдържание.

Изменение 585
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предоставя в течение на 
определен период от време, цифровото 
съдържание или цифровата услуга, 
включително, когато е необходимо, 
актуализациите на сигурността, 
които трябва да бъдат предоставени 
от доставчика, трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.

Or. en

Изменение 586
Ева Майдел
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предоставя в течение на 
определен период от време, цифровото 
съдържание или цифровата услуга
трябва да бъде в съответствие с 
договора през цялата продължителност 
на посочения период.

Or. en

Изменение 587
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание трябва да бъде в 
съответствие с договора през цялата 
продължителност на посочения период.

3. Когато договорът предвижда, че 
цифровото съдържание се предоставя в 
течение на определен период от време, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва да бъде в съответствие с 
договора през цялата продължителност 
на посочения период.

Or. it

Изменение 588
Марите Схаке

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ако цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време и е вградено в дадена 
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стока, доставчикът на стоката 
гарантира, че вграденото цифрово 
съдържание ще продължи да бъде в 
съответствие с договора, както е 
предвидено в параграф 1 от 
настоящия член, или е годно за 
целите по смисъла на параграф 2 от 
настоящия член, включително 
посредством актуализиране на 
вграденото цифрово съдържание, 
както потребителят може да очаква 
предвид характера на стоката и на 
договора, предоставената от 
потребителя насрещна престация и 
потенциалните рискове за 
сигурността.

Or. en

Изменение 589
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е договорено друго, 
цифровото съдържание се предоставя 
в съответствие с последната версия 
на цифровото съдържание, която е 
налична в момента на сключването 
на договора.

заличава се

Or. en

Изменение 590
Кая Калас, Дита Харанзова

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е договорено друго, заличава се
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цифровото съдържание се предоставя 
в съответствие с последната версия 
на цифровото съдържание, която е 
налична в момента на сключването 
на договора.

Or. en

Обосновка

Предоставената версия следва да бъде договорената между доставчика и 
потребителя въз основа на техническите изисквания и оперативната съвместимост 
на съдържанието с цифровата среда на потребителя.

Изменение 591
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е договорено друго, 
цифровото съдържание се предоставя в 
съответствие с последната версия на 
цифровото съдържание, която е налична 
в момента на сключването на договора.

4. Освен ако не е договорено друго, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга се предоставя в съответствие с 
последната версия на цифровото 
съдържание или на цифровата услуга, 
която е налична в момента на 
сключването на договора.

Or. en

Изменение 592
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато договорът се отнася за 
културно съдържание и следователно 
непременно за произведения, 
защитени от авторското право, 
съответствието на договора 
предполага спазването на всички 
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закони за защита на авторските 
права.

Or. fr

Изменение 593
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на 
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва също така да отговаря на 
изискванията на членове 7 и 8 и да 
спазва принципите на защита на 
данните на етапа на проектирането 
и по подразбиране, посочени в член 25 
от Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 594
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на 
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание или цифровата 
услуга трябва също така да отговаря на 
изискванията на членове 6а, 7 и 8.

Or. en

Изменение 595
Марко Дзуло

Предложение за директива
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Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на 
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на 
членове 6а, 7 и 8.

Or. it

Изменение 596
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
член 7.

Or. fr

Изменение 597
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
член 7.

Or. fr

Изменение 598
Жан-Мари Кавада
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
членове 7 и 8.

5. За да съответства на договора, 
цифровото съдържание трябва също 
така да отговаря на изискванията на
член 7.

Or. fr

Изменение 599
Тадеуш Звефка, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Страните по договора могат да 
се договорят да се отклонят от 
обективните критерии, които се 
изискват в съответствие с 
параграфи 1 и 3, при условие че към 
датата на сключване на договора 
потребителят е знаел за тази 
специфична характеристика на 
цифровото съдържание и изрично се е 
съгласил с това при сключването на 
договора.

Or. en

Изменение 600
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Критерии за съответствие на 
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цифровото съдържание или на 
цифровата услуга

1. Цифровото съдържание или 
цифровите услуги трябва:

а) да са годни за всякаква конкретна 
употреба, съобщена на продавача в 
момента на сключването на договора, 
освен когато от обстоятелствата е 
видно, че потребителят не е 
разчитал или не е било благоразумно 
да разчита на уменията и преценката 
на доставчика;

б) да са годни за обичайната 
употреба, за която обикновено 
служат цифрова услуга или цифрово 
съдържание от същия вид;

в) да разполагат с аксесоари, 
инструкции за инсталиране или други 
предвидени в договора инструкции;

г) да имат качеството и работните 
характеристики, посочени в която и 
да е преддоговорна информация или 
рекламно съобщение;

2. Доколкото договорът не определя, 
където е уместно, по ясен и разбираем 
начин изискванията за цифровото 
съдържание съгласно параграф 1, 
цифровото съдържание е годно за 
целите, за които обикновено се 
използва цифрово съдържание със 
същото описание, включително по 
отношение на неговата 
функционалност, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, като се 
има предвид:

а) дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу заплащането на 
определена цена или друга насрещна 
престация, различна от парична 
сума;

б) когато е уместно, всички 
съществуващи международни 
технически стандарти или, при 
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липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
кодекси и добри практики в сектора; 
и

в) всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на 
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно 
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на 
договора изявлението е било 
коригирано;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание не е можело 
да бъде повлияно от изявлението.

Or. it

Изменение 601
Ева Майдел

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Обективни изисквания за наличие на 
съответствие с договора

1. Цифровото съдържание или 
цифровите услуги, когато е 
приложимо:

а) са годни за целите, за които 
обикновено се използва цифрово 
съдържание със същото описание, 
като се вземат предвид: когато е 
уместно, всички съществуващи 
технически стандарти или, при 
липсата на такива технически 
стандарти, приложимите етични 
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кодекси и добри практики в сектора;

а) се предоставят заедно с 
предвидените в договора аксесоари, 
инструкции и сервизно обслужване на 
клиенти; както и

б) притежават качествата, 
функционалността, оперативна 
съвместимост и други работни 
характеристики като достъпност, 
непрекъснатост и сигурност, които 
са обичайни при цифровото 
съдържание или цифровата услуга от 
един и същи вид и които 
потребителят може разумно да 
очаква предвид естеството на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга, като се взема 
предвид: всяко публично изявление, 
направено от доставчика или от 
други лица, намиращи се на 
предшестващ етап на веригата от 
сделки, освен ако доставчикът не 
докаже, че:

i) не е бил и не е можело основателно 
да се очаква да е бил осведомен за 
въпросното изявление;

ii) към момента на сключването на 
договора изявлението е било 
коригирано;

iii) решението за придобиване на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга не е можело да бъде 
повлияно от изявлението.

в) се актуализират с цел да са годни за 
целта и които потребителят 
разумно може разумно да очаква 
предвид естеството на цифровото 
съдържание или на цифровата услуга.

(2) Цифрово съдържание или цифрова 
услуга се предоставят в 
съответствие с най-актуалната 
версия на цифровото съдържание или 
на цифровата услуга, която е налична 
към датата на сключване на договора.
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Or. en

Изменение 602
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интегриране на цифровото съдържание Предоставяне на цифровото 
съдържание или цифровите услуги

Or. en

Изменение 603
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато цифровото съдържание е
неправилно интегрирано в цифровата 
среда на потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие на 
цифровото съдържание, ако:

Когато цифровото съдържание или 
цифровата услуга е неправилно
интегрирана в цифровата среда на 
потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга, ако:

Or. it

Изменение 604
Евелин Гебхарт, Никола Данти, Йозеф Вайденхолцер, Кристел Шалдемозе, Люси 
Андерсън, Лиса Яконсари, Анна Хед, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Когато цифровото съдържание е
неправилно интегрирано в цифровата 
среда на потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие на 
цифровото съдържание, ако:

Когато цифровото съдържание или 
цифровата услуга е неправилно
интегрирана в цифровата среда на 
потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие с договора, 
ако:

Or. en

Изменение 605
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато цифровото съдържание е
неправилно интегрирано в цифровата 
среда на потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие на 
цифровото съдържание, ако:

Когато цифровото съдържание или 
цифровата услуга е неправилно
интегрирана в цифровата среда на 
потребителя, всяка липса на 
съответствие, произтичаща от 
неправилното интегриране, се разглежда 
като липса на съответствие с договора, 
ако:

Or. en

Изменение 606
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цифровото съдържание е 
интегрирано от доставчика или под 
отговорността на доставчика; или

а) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е интегрирана от 
доставчика или под отговорността на 
доставчика; или

Or. en
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Изменение 607
Евелин Гебхарт, Никола Данти, Йозеф Вайденхолцер, Анна Хед, Люси Андерсън, 
Кристел Шалдемозе, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 7 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цифровото съдържание е 
интегрирано от доставчика или под 
отговорността на доставчика; или

а) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е интегрирана от 
доставчика или под отговорността на 
доставчика; или

Or. en

Изменение 608
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цифровото съдържание е 
интегрирано от доставчика или под 
отговорността на доставчика; или че

а) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е интегрирана от 
доставчика или под отговорността на 
доставчика; или че

Or. it

Изменение 609
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цифровото съдържание е 
трябвало да бъде интегрирано от 
потребителя и неправилното 
интегриране се дължи на пропуски в 
инструкциите за интегриране, когато 

б) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е трябвало да бъде
интегрирана от потребителя и 
неправилното интегриране се дължи на 
пропуски в инструкциите за 
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тези инструкции са били предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква
в) или е трябвало да бъдат предоставени 
в съответствие с член 6, параграф 2.

интегриране, когато тези инструкции са 
били предоставени в съответствие с 
член 6а, параграф 1, буква б) или е 
трябвало да бъдат предоставени в 
съответствие с член 6а, параграф 1, 
буква в).

Or. en

Изменение 610
Евелин Гебхарт, Никола Данти, Люси Андерсън, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, 
Йозеф Вайденхолцер, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цифровото съдържание е 
трябвало да бъде интегрирано от 
потребителя и неправилното 
интегриране се дължи на пропуски в 
инструкциите за интегриране, когато 
тези инструкции са били предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква
в) или е трябвало да бъдат предоставени 
в съответствие с член 6, параграф 2.

б) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е трябвало да бъде
интегрирана от потребителя и 
неправилното интегриране се дължи на 
пропуски в инструкциите за 
интегриране, когато тези инструкции са 
били предоставени в съответствие с 
член 6, параграф 1, буква б) или е 
трябвало да бъдат предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква 
в).

Or. en

Изменение 611
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цифровото съдържание е 
трябвало да бъде интегрирано от 
потребителя и неправилното 
интегриране се дължи на пропуски в 
инструкциите за интегриране, когато 

б) цифровото съдържание е 
трябвало да бъде интегрирано от 
потребителя и неправилното 
интегриране се дължи на пропуски в 
инструкциите за интегриране, когато 
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тези инструкции са били предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква 
в) или е трябвало да бъдат предоставени 
в съответствие с член 6, параграф 2.

тези инструкции са били предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква 
в) или е трябвало да бъдат предоставени 
в съответствие с член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 612
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цифровото съдържание е 
трябвало да бъде интегрирано от 
потребителя и неправилното 
интегриране се дължи на пропуски в 
инструкциите за интегриране, когато 
тези инструкции са били предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 1, буква 
в) или е трябвало да бъдат предоставени 
в съответствие с член 6, параграф 2.

б) цифровото съдържание или 
цифровата услуга е трябвало да бъде
интегрирана от потребителя и 
неправилното интегриране се дължи на 
пропуски в инструкциите за 
интегриране, когато тези инструкции са 
били предоставени в съответствие с 
член 6, параграф 1, буква в) или е 
трябвало да бъдат предоставени в 
съответствие с член 6, параграф 2.

Or. it

Изменение 613
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на горепосоченото 
следователно е от съществено 
значение за доставчика и 
потребителя преди сключването на 
договора да се уверят в
съвместимостта на съдържанието с 
цифровата среда на потребителя.

Or. fr
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Изменение 614
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а

Оперативна съвместимост на 
електронните книги

1. Дадена цифрова книга, 
предоставяна за неограничено време, 
трябва да бъде оперативно 
съвместима и следователно да се 
предоставя изключително в отворен 
формат.

2. Ако доставчикът използва 
технически мерки за защита, той 
предоставя необходимата 
информация за оперативната 
съвместимост на другите доставчици 
на файлове с електронни книги по 
тяхно искане.

Or. fr

Изменение 615
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от подобни права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, които 
могат да възпрепятстват 
потребителя да използва цифровото 
съдържание в съответствие с 
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договора, така че цифровото 
съдържание да може да бъде използвано 
в съответствие с договора.

Or. de

Обосновка

Съгласно настоящия текст цифровото съдържание би трябвало да бъде освободено 
от всякакви права. Достатъчно е обаче съдържанието да бъде освободено от 
противоречащи си права.

Изменение 616
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който
цифровото съдържание се предоставя 
на потребителя, цифровото 
съдържание е освободено от всякакви 
права на трети лица, включително 
основани на интелектуалната
собственост, така че цифровото 
съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

1. Цифровото съдържание или 
цифровата услуга е свободна от 
всякакви ограничения в резултат от 
всякакви права на трети лица, 
включително основани на права на 
интелектуална собственост, които 
могат да попречат на потребителя 
да използва цифровото съдържание или 
цифровата услуга в съответствие с 
договора.

Or. en

Изменение 617
Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Олга Сехналова, Анна Хед, Люси Андерсън, 
Кристел Шалдемозе, Лиса Яконсари, Йозеф Вайденхолцер, Марк Тарабела, 
Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който
цифровото съдържание се предоставя 
на потребителя, цифровото 

1. Цифровото съдържание или 
цифровата услуга е свободна от 
всякакви ограничения в резултат от 
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съдържание е освободено от всякакви 
права на трети лица, включително 
основани на интелектуалната
собственост, така че цифровото 
съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

всякакви права на трети лица, 
включително основани на права на 
интелектуална собственост, които 
могат да попречат на потребителя 
да използва цифровото съдържание или 
цифровата услуга в съответствие с 
договора.

Or. en

Изменение 618
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да 
бъде използвано в съответствие с 
договора.

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание
трябва да зачита правата на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост.

Or. fr

Изменение 619
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание или цифровата услуга се
предостави на потребителя, цифровото 
съдържание или цифровата услуга е 
освободена от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
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използвано в съответствие с договора. цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. it

Изменение 620
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание не 
нарушава никакви права на трети лица, 
включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.
.

Or. en

Изменение 621
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание не 
трябва да нарушава някакви права на 
трети лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. fr
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Изменение 622
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание е 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

1. Към момента, в който цифровото 
съдържание се предоставя на 
потребителя, цифровото съдържание
трябва да зачита всички права на 
трети лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. fr

Изменение 623
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание 
се предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание, 
освободено от всякакви права на 
трети лица, включително основани 
на интелектуалната собственост, 
така че цифровото съдържание да 
може да бъде използвано в 
съответствие с договора.

заличава се

Or. en

Изменение 624
Филип Жювен
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание,
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да 
бъде използвано в съответствие с 
договора.

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
гарантира, че цифровото съдържание, 
предоставено на потребителя, зачита 
правата на трети лица, включително 
тези, основани на интелектуалната 
собственост.

Or. fr

Изменение 625
Евелин Гебхарт, Йозеф Вайденхолцер, Анна Хед, Кристел Шалдемозе, Люси 
Андерсън, Лиса Яконсари, Марк Тарабела, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание, 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така 
че цифровото съдържание да може да 
бъде използвано в съответствие с 
договора.

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание, 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително правата, 
произтичащи от условията на 
лиценз, които могат да попречат на 
потребителя да използва цифровото 
съдържание или цифровата услуга в 
съответствие с договора.

Or. en
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Изменение 626
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание,
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

2. Когато цифровото съдържание
или цифровата услуга се предостави в 
течение на определен период от време, 
доставчикът в продължение на 
посочения период продължава да 
предоставя на потребителя цифровото 
съдържание или цифровата услуга,
освободена от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. it

Изменение 627
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание, 
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание, 
освободено от всякакво нарушаване на
правата на трети лица, включително 
основани на интелектуалната 
собственост, така че цифровото 
съдържание да може да бъде използвано 
в съответствие с договора.

Or. en
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Изменение 628
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание,
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
гарантира, че цифровото съдържание, 
предоставено на потребителя, не 
нарушава никакви права на трети лица, 
включително тези, основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. fr

Изменение 629
Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
продължава да предоставя на 
потребителя цифровото съдържание,
освободено от всякакви права на трети 
лица, включително основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

2. Когато цифровото съдържание се 
предоставя в течение на определен 
период от време, доставчикът в 
продължение на посочения период 
гарантира, че цифровото съдържание, 
предоставено на потребителя, не 
нарушава никакви права на трети лица, 
включително тези, основани на 
интелектуалната собственост, така че 
цифровото съдържание да може да бъде 
използвано в съответствие с договора.

Or. fr

Изменение 630
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Юлия Реда

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всеки неуспех на доставчика да 
гарантира, че такова цифрово 
съдържание е освободено от всякакви 
права на трети лица, не може да 
доведе до прекратяване на договора, 
ако потребителят не е дал 
съгласието си за такова 
прекратяване.

Or. en

Изменение 631
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а

Момент, към който се установява 
наличие на съответствие с договора

1. Доставчикът отговаря за всяка 
липса на съответствие с договора, 
която съществува към момента, в 
който:

а) потребителят или избрано от него 
трето лице, различно от превозвача, 
влезе във физическо владение на 
цифровото съдържание или цифрова 
услуга, или

б) цифровото съдържание или 
цифровата услуга се предаде на 
избрания от потребителя превозвач, 
когато този превозвач не е бил 
предложен от продавача или когато 
продавачът не предлага 
транспортиране.
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2. Когато стоката е монтирана от 
доставчика или на негова 
отговорност, приключването на 
монтажа се счита за момента, в 
който потребителят влиза във 
физическо владение на цифровото 
съдържание или цифровата услуга. 
Когато се предвижда цифровото 
съдържание или цифровата услуга да 
бъде монтирана от потребителя, за 
момент на влизане във физическо 
владение от страна на потребителя 
се счита моментът, настъпил след 
изтичане на разумен срок за монтаж 
от страна на потребителя, но във 
всеки случай не по-късно от 30 дни 
след срока, посочен в параграф 1.

3. Всяка липса на съответствие с 
договора, която бъде установена в 
срок от две години, считано от 
момента, посочен в параграфи 1 и 2, 
се счита за съществувала към 
момента, освен ако това е 
несъвместимо с естеството на 
цифровото съдържание или на 
цифровата услуга или с естеството 
на липсата на съответствие.

Or. it

Изменение 632
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a

Момент, към който се установява 
наличие на съответствие с договора

Доставчикът отговаря за всяка липса 
на съответствие с договора, която 
съществува към момента на

а) влизане във физическо владение на 
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материален носител, в който е 
вградено цифрово съдържание или 
цифрова услуга, от страна на 
потребителя или трето лице, 
посочено от потребителя и различно 
от превозвача,

б) предаване на материалния носител, 
в който е вградено цифрово 
съдържание или цифрова услуга, на 
избрания от потребителя превозвач, 
когато този превозвач не е бил 
предложен от доставчика или когато 
доставчикът не предлага 
транспортиране, без да се засягат 
правата на потребителя спрямо 
превозвача,

в) получаване на контрол върху 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга от страна на 
потребител или трето лице съгласно 
член 5, параграф 1, или

г) предоставяне на цифровата услуга 
или на цифровото съдържание в 
съответствие с член 5, когато не 
може да бъде получен контрол върху 
цифровото съдържание или 
цифровата услуга.

Or. en

Изменение 633
Денис де Йонг

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a

Момент, към който се установява 
наличие на съответствие с договора

1. Продавачът отговаря за всяка 
липса на съответствие с договора, 
която съществува към момента на:
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а) влизане във владение на стоката от 
страна на потребителя или трета 
страна, посочена от потребителя и 
различна от превозвача; или

б) предаване на стоката на избрания 
от потребителя превозвач, когато 
този превозвач не е бил предложен от 
продавача.

2. Когато стоката е монтирана от 
продавача или на негова отговорност, 
приключването на монтажа се счита 
за момента, в който потребителят 
влиза във физическо владение на 
стоката. Когато се предвижда 
стоката да бъде монтирана от 
потребителя, за момент на влизане 
във физическо владение от страна на 
потребителя се счита моментът, 
настъпил след период от 30 дни.

Or. en

Изменение 634
Евелин Гебхарт, Биляна Борзан, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a

Търговски гаранции

1. Всяка търговска гаранция обвързва 
гаранта съгласно условията, посочени 
в:

а) преддоговорната информация, 
предоставена от продавача, 
включително евентуалните 
преддоговорни изявления, 
представляващи неразделна част от 
договора;

б) реклама, направена по време на 
сключването на договора или преди 
това; както и
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в) заявлението за предоставяне на 
търговска гаранция.

2. Заявлението за предоставяне на 
гаранция се предоставя в писмена 
форма или на друг траен носител и е 
съставено на ясен и разбираем език. 
То включва следното:

а) ясно посочване на законните права 
на потребителя, предвидени в 
настоящата директива, и ясно 
заявление, че търговската гаранция не 
засяга тези права; както и

б) условията на търговската 
гаранция, които надхвърлят 
законните права на потребителя, 
информация за срока на гаранцията, 
възможността за прехвърлянето ѝ, 
териториалния ѝ обхват и 
наличието на евентуални разноски, 
които потребителят може да понесе, 
за да се възползва от търговската 
гаранция, името и адреса на гаранта 
и, ако е различно от гаранта, лицето, 
към което следва да бъдат отправяни 
рекламациите, както и процедурата 
за отправяне на рекламации.

Or. en

Изменение 635
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал, Никола Данти, Виржини Розиер, Мария 
Грапини, Олга Сехналова, Йозеф Вайденхолцер, Кристел Шалдемозе, Анна Хед, 
Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Биляна Борзан, Марк Тарабела, Катрин 
Стайлър, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б

Търговски гаранции за цялата 
продължителност на живот на даден 

продукт
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1. Производителят на техническа 
стока, в която е вградено цифрово 
съдържание или цифрова услуга, 
гарантира на потребителя 
пригодността на продукта за 
предвидената минимална 
продължителност на неговия живот 
и посочва каква е тази 
продължителност на живота. Тя не е 
по-кратка от законния давностен 
срок на държавата членка, в която 
потребителят обичайно пребивава, и 
отразява очакванията на разумния и 
типичен потребител.

2. Когато производителят не изпълни 
задълженията си съгласно параграф 1, 
той има същите задължения към 
потребителя, както доставчикът.

Or. en

Изменение 636
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се

Тежест на доказване

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по 
отношение на съответствието с 
договора към момента, посочен в 
член 10.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата 
среда на потребителя не е 
съвместима с оперативната 
съвместимост и други технически 
изисквания на цифровото съдържание 
и когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания 
преди сключването на договора.
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3. Потребителят сътрудничи на 
доставчика, доколкото е възможно и 
необходимо, за да се определи 
цифровата среда на потребителя. 
Задължението за сътрудничество е 
ограничено до технически наличните 
средства, които предполагат най-
малка намеса за потребителя. Когато 
потребителят не оказва 
сътрудничество, той носи 
доказателствената тежест по 
отношение на несъответствието с 
договора.

Or. de

Обосновка

С цел по-добра прегледност разпоредбите на членове 9 и10 следва да бъдат обединени 
в един член. Настоящото изменение трябва съответно да бъде разгледано заедно с 
изменението на член 10.

Изменение 637
Денис де Йонг

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът, или продавачът в 
случай на материална стока с вграден 
софтуер, носи доказателствената 
тежест по отношение на съответствието 
с договора към момента, посочен в член 
10.
Всяка липса на съответствие с 
договора, която бъде установена в 
рамките на очакваната 
продължителност на живота на 
продукта, считано от момента, 
посочен в член 8а, параграфи 1 и 2, се 
счита за съществувала към момента, 
посочен в член 10, освен ако това е 
несъвместимо с естеството на 
стоката или с естеството на 
липсата на съответствие.
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Or. en

Изменение 638
Дитмар Кьостер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по 
отношение на съответствието с 
договора към момента, посочен в член 
10.

1. Всяка липса на съответствие с 
договора, която бъде установена в 
срок от шест години, считано от
момента, посочен в член 10, се счита за 
съществувала към този момент, 
освен ако това е несъвместимо с 
естеството на стоката или с 
естеството на липсата на 
съответствие.

Or. en

Изменение 639
Кая Калас, Дита Харанзова, Жан-Мари Кавада

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10, през 
първите шест месеца от момента на 
предоставяне на цифровото 
съдържание.

Or. en

Изменение 640
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за директива
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Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10, за период 
от 6 месеца от момента на 
предоставянето.

Or. en

Изменение 641
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10, през 
първите шест месеца.

Or. de

Изменение 642
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10, за период 
на 6 месеца.

Or. de
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Обосновка

Доказателствената тежест, с която доставчикът е натоварен за период от 
6 месеца, гарантира адекватна защита на потребителите, но взема под внимание 
също и интересите на доставчика.

Изменение 643
Лара Коми, Елизабета Гардини, Стефано Маулу

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по 
отношение на съответствието с 
договора към момента, посочен в член 
10.

1. Доставчикът е отговорен,
когато липсата на съответствие 
бъде установена до две години след 
датата, посочено в член 10.

Or. it

Изменение 644
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по 
отношение на съответствието с 
договора към момента, посочен в член 
10.

1. Всяка липса на съответствие с 
договора, която бъде установена в 
срок от шест години, считано от 
момента на предоставяне, се счита за 
съществувала към момента на 
предоставянето.

Or. en

Изменение 645
Антанас Гуога

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на съответствието с договора към 
момента, посочен в член 10.

1. Доставчикът носи 
доказателствената тежест по отношение 
на това дали цифровото съдържание 
е било предоставено в съответствие с
член 5.

Or. en

Изменение 646
Лара Коми, Елизабета Гардини, Стефано Маулу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Потребителят губи правата 
по настоящата директива, ако не 
информира продавача за липсата на 
съответствие в срок от два месеца 
от датата на установяване на 
дефекта или е било възможно той да 
бъде установен чрез проява на разумно 
старание.

Or. it

Изменение 647
Лара Коми, Елизабета Гардини, Стефано Маулу

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Освен ако не се докаже 
противното, се приема, че липсата на 
съответствие, която се проявява в 
срок до шест месеца от датата, 
посочена в член 10, вече е 
съществувала и към тази дата.

Or. it
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Изменение 648
Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато
доставчикът докаже, че цифровата 
среда на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
цифровата среда на потребителя не е 
съвместима с оперативната 
съвместимост и други технически 
изисквания на цифровото съдържание и 
когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.
Потребителят носи морална 
отговорност за предприемането на 
всички необходими стъпки и за 
гарантирането в рамките на 
неговите възможности на 
съвместимостта на цифровата среда 
съгласно предвидените от доставчика 
изисквания.

Or. en

Обосновка

Необходим е диференциран подход, тъй като потребителят трябва еднакво да 
гарантира техническата оперативна съвместимост относно неговата лична цифрова 
среда, до която доставчикът няма достъп, нито познава предварително, предвид 
факта, че доставчикът законно е предоставил на потребителя необходимата 
информация относно оперативната съвместимост и техническите изисквания.

Изменение 649
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
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оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът по 
лесно разбираем начин е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.

Or. en

Изменение 650
Евелин Гебхарт, Никола Данти, Йозеф Вайденхолцер, Люси Андерсън, Кристел 
Шалдемозе, Лиса Яконсари, Анна Хед, Марк Тарабела, Катрин Стайлър, Евелин 
Регнер

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание или цифровата услуга и 
когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.

Or. en

Изменение 651
Аксел Фос, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание или цифровата услуга и 
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уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.

Or. en

Изменение 652
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание или цифровата услуга и 
когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.

Or. it

Изменение 653
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с
техническите изисквания на 
цифровото съдържание и когато 
доставчикът е уведомил потребителя за 
тези изисквания преди сключването на 
договора.

Or. fr

Изменение 654
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Лара Коми, Елизабета Гардини, Стефано Маулу

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
доставчикът докаже, че цифровата среда 
на потребителя не е съвместима с 
оперативната съвместимост и други 
технически изисквания на цифровото 
съдържание и когато доставчикът е 
уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на 
договора.

2. Параграф 1б не се прилага, 
когато доставчикът докаже, че 
цифровата среда на потребителя не е 
съвместима с оперативната 
съвместимост и други технически 
изисквания на цифровото съдържание и 
когато доставчикът е уведомил 
потребителя за тези изисквания преди 
сключването на договора.

Or. it
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