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Изменение 53
Яна Том

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн
Принос на Европейската комисия за 
срещата на лидерите в Залцбург на 19 –
 20 септември 2018 г.

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
терористично съдържание онлайн
Принос на Европейската комисия за 
срещата на лидерите в Залцбург на 19 –
 20 септември 2018 г.

Or. en

Изменение 54
Луиджи Моргано, Силвия Коста, Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели, да предостави 
конкретен инструмент за борба с 
това явление и да допринесе за 
гарантиране на свободата и 
сигурността на гражданите. 
Функционирането на цифровия единен 
пазар следва да бъде подобрено чрез 
засилване на правната сигурност за 
доставчиците на хостинг услуги, 
укрепване на доверието на ползвателите 
в онлайн средата и засилване на 
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гаранциите за свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

Or. it

Изменение 55
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, както и за правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни, а също и за 
свободата на печата и медийния 
плурализъм.

Or. en

Обосновка

Това допълнение е необходимо за привеждане на разпоредбите в съответствие със 
съществуващите правила.

Изменение 56
Яна Том

Предложение за регламент
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Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
разпространение на незаконно 
терористично съдържание. 
Функционирането на цифровия единен 
пазар следва да бъде подобрено чрез 
засилване на правната сигурност за 
доставчиците на хостинг услуги, 
укрепване на доверието на ползвателите 
в онлайн средата и засилване на 
гаранциите за свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

Or. en

Изменение 57
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Терористичното съдържание е 
част от по-широк проблем с 
незаконното онлайн съдържание, 
което включва други форми на 
съдържание, като например сексуална 
експлоатация на деца, незаконни 
търговски практики и нарушения на 
правата върху интелектуалната 
собственост. Този проблем изисква 
съчетание от законодателни, 
незаконодателни и доброволни мерки, 
основани на сътрудничеството 
между органите и доставчиците при 
пълно зачитане на основните права. 
Макар заплахата от незаконно 
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съдържание да е смекчена с успешни 
инициативи като водения от сектора 
Кодекс за поведение относно 
противодействие на незаконния език 
на омразата онлайн и Глобалния 
алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect 
Global Alliance) за прекратяване на 
сексуалното насилие над деца, е 
необходимо да се установи 
законодателна рамка за 
трансгранично сътрудничество 
между националните регулаторни 
органи с цел премахване на незаконно 
съдържание.

Or. en

Изменение 58
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, радикализиране и вербуване, 

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, радикализиране и вербуване, 
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както и улесняване и ръководене на 
терористична дейност.

както и улесняване и ръководене на 
терористична дейност, по-специално за 
да планират атентати или да 
организират незаконни продажби на 
оръжие.

Or. fr

Изменение 59
Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, радикализиране и вербуване, 
както и улесняване и ръководене на 
терористична дейност.

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн, които 
представляват престъпление 
съгласно правото на Съюза. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, радикализиране и вербуване, 
както и улесняване и ръководене на 
терористична дейност.

Or. it



PE634.733v01-00 8/131 AM\1176247BG.docx

BG

Изменение 60
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, радикализиране и вербуване, 
както и улесняване и ръководене на 
терористична дейност.

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 
дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби с цел 
извършване на незаконни дейности 
онлайн. Повод за особено безпокойство 
буди злоупотребата с доставчици на 
хостинг услуги от страна на 
терористични групи и на техните 
поддръжници, за да разпространяват 
терористично съдържание онлайн с цел 
отправяне на послания, радикализиране 
и вербуване, както и улесняване и 
ръководене на терористична дейност.

Or. en

Изменение 61
Луиджи Моргано, Силвия Коста, Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Наличието на терористично 
съдържание онлайн има сериозни 
отрицателни последици за ползвателите, 
гражданите и обществото като цяло, 

(3) Макар и да не е единственият 
фактор, наличието на терористично 
съдържание се оказа решаващо за 
насърчаване на радикализирането на 
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както и за доставчиците на онлайн 
услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид централната им роля и 
технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да помагат 
борбата с терористичното съдържание, 
разпространявано чрез използването на 
техните услуги.

лица, които са извършили 
терористични актове в Съюза и извън 
него с много тежки отрицателни 
последици за ползвателите, гражданите 
и обществото като цяло, но също и за 
доставчиците на онлайн услуги, които 
хостват такова съдържание, тъй като то 
подкопава доверието на техните 
ползватели и вреди на бизнес моделите 
им. Поради това, като се имат предвид 
централната им роля и технологичните 
средства и професионалните 
способности, с които разполагат, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
като същевременно се вземе под 
внимание, че е важно да се 
гарантират основните свободи на 
изразяване на мнение и на 
информация, доставчиците на онлайн 
услуги носят особени обществени 
отговорности да защитават своите 
услуги срещу злоупотреба от терористи 
и да помагат борбата с терористичното 
съдържание, разпространявано чрез 
използването на техните услуги.

Or. it

Изменение 62
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Наличието на терористично 
съдържание онлайн има сериозни 
отрицателни последици за ползвателите, 
гражданите и обществото като цяло, 
както и за доставчиците на онлайн 
услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид централната им роля и 

(3) Наличието на терористично 
съдържание онлайн има сериозни 
отрицателни последици за ползвателите, 
гражданите, държавата и обществото 
като цяло, както и за доставчиците на 
онлайн услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид централната им роля и 
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технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да помагат 
борбата с терористичното съдържание, 
разпространявано чрез използването на 
техните услуги.

технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу всяка 
употреба от терористи и за 
терористични цели и да помагат 
борбата с терористичното съдържание, 
разпространявано чрез използването на 
техните услуги.

Or. fr

Изменение 63
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Наличието на терористично 
съдържание онлайн има сериозни 
отрицателни последици за ползвателите, 
гражданите и обществото като цяло, 
както и за доставчиците на онлайн 
услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид централната им роля и 
технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да помагат 
борбата с терористичното 
съдържание, разпространявано чрез 
използването на техните услуги.

(3) Наличието на терористично 
съдържание онлайн има сериозни 
отрицателни последици за ползвателите, 
гражданите и обществото като цяло, 
както и за доставчиците на онлайн 
услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид ролята им и 
технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да 
подпомагат компетентните органи в 
борбата с незаконното терористично 
съдържание, разпространявано чрез 
използването на техните услуги.

Or. en
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Изменение 64
Луиджи Моргано, Силвия Коста, Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично съдържане 
онлайн, които започнаха през 2015 г. 
чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги; те следва да бъдат допълнени 
с ясна законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на терористично 
съдържание онлайн и адекватно 
справяне с бързо развиващия се 
проблем. Целта на тази законодателна 
рамка е да се използват доброволните 
усилия, които бяха засилени с 
Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7 
, и да се отговори на призивите, 
отправени от Европейския парламент, за 
засилване на мерките за справяне с 
незаконното и вредното съдържание, 
както и на тези на Европейския съвет за 
подобряване на автоматизираното 
откриване и премахване на съдържание, 
което подбужда към терористични 
актове.

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично съдържане 
онлайн, които започнаха през 2015 г. 
чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги. За съжаление, това 
сътрудничество се оказа 
недостатъчно за борба с това 
явление, поради което правото на 
Съюза следва да бъде допълнено с ясна 
законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на терористично 
съдържание онлайн и адекватно 
справяне с бързо развиващия се 
проблем. Целта на тази законодателна 
рамка е да се използват доброволните 
усилия, които бяха засилени с 
Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7 
, и да се отговори на призивите, 
отправени от Европейския парламент, за 
засилване на мерките за справяне с 
незаконното и вредното съдържание, 
както и на тези на Европейския съвет за 
подобряване на автоматизираното 
откриване и премахване на съдържание, 
което подбужда към терористични 
актове.

_________________ _________________
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията от 1 март 2018 г. относно 
мерки за ефективна борба с незаконното 
съдържание онлайн (ОВ L 63, 
6.3.2018 г., стр. 50).

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията от 1 март 2018 г. относно 
мерки за ефективна борба с незаконното 
съдържание онлайн (ОВ L 63, 
6.3.2018 г., стр. 50).

Or. it
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Изменение 65
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба, 
като се напомня, че член 14 изисква 
от доставчиците на услуги, при 
получаването на сведения за 
незаконна дейност или информация, 
да действат експедитивно за 
отстраняването или блокирането на 
достъпа до информацията. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

_________________ _________________
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 66
Хелга Трюпел, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба, 
като се напомня, че член 14 изисква 
от доставчиците на услуги, при 
получаването на сведения за 
незаконна дейност или информация, 
да действат експедитивно за 
отстраняването или блокирането на 
достъпа до информацията. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

_________________ _________________
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).



PE634.733v01-00 14/131 AM\1176247BG.docx

BG

Or. en

Изменение 67
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби 
ползата от освобождаването от 
отговорност, предвидено в 
посочената разпоредба. Настоящият 
регламент не засяга правомощията на 
националните органи и съдилищата да 
определят отговорността на 
доставчиците на хостинг услуги в 
конкретни случаи, когато не са 
изпълнени условията по член 14 от 
Директива 2000/31/ЕО относно 
освобождаването от отговорност.

(5) Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО8 
относно освобождаването от 
отговорност. Всички мерки, 
предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, следва да се 
предприемат в сътрудничество с 
компетентните съдебни органи на 
държавите членки.

_________________ _________________
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 68
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички допълнителни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

_________________ _________________
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 69
Мартина Михелс

Предложение за регламент
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Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В настоящия регламент са 
посочени правила за предотвратяване на 
злоупотребата с хостинг услуги с цел 
разпространение на терористично 
съдържание онлайн, чиято цел е да се 
гарантира безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар при 
пълно зачитане на основните права, 
защитени в правния ред на Съюза, и по-
специално тези, гарантирани в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз.

(6) В настоящия регламент са 
посочени правила за предотвратяване на 
злоупотребата с хостинг услуги с цел 
разпространение на терористично 
съдържание онлайн, чиято цел е да се 
гарантира безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар при 
пълно зачитане на основните права, 
защитени в правния ред на Съюза, и по-
специално тези, гарантирани в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. В тази връзка хостинг услугите 
и компетентните съдебни органи на 
държавите членки се насърчават да 
си сътрудничат с цел разработване на 
цифрови интерфейси за улесняване на 
взаимодействието им, за да се 
гарантира ефективното 
идентифициране и докладване на 
незаконно съдържание.

Or. en

Изменение 70
Хелга Трюпел, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Предвидените в настоящия 
регламент задължения не следва да 
засягат задължението и 
способността на националните 
органи и съдилища да предприемат 
подходящи, разумни и 
пропорционални действия срещу 
престъпления съгласно националното 
законодателство.

Or. en
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Изменение 71
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, както и на 
свободата на печата и плурализма на 
медиите, която е един от фундаментите 
на плуралистичното и демократично 
общество, както и една от ценностите, 
на които се основава Съюзът. Мерките, 
потенциално оказващи въздействие 
върху свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви и могат 
да се основават единствено на 
съдебна заповед, в смисъл че трябва да 
са свързани с конкретно съдържание и 
да служат за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
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със закона. се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона. С цел да се подчертае 
важната роля на 
професионалистите, които участват 
в подготовката, производството и 
разпространението на съдържание в 
печата или медиите, за 
информирането и оформянето на 
мнението на обществеността, тези 
лица се нуждаят от специални мерки 
за защита, за да се гарантира, че 
работата им не е застрашена от 
решения за премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

Or. en

Изменение 72
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
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подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът, но като вземат предвид и 
сериозността на риска, породен от 
терористичната заплаха, която 
засяга живота и физическата 
неприкосновеност на европейските 
граждани, и същественото значение 
на бързината на отговора срещу 
тероризма, за да се предотвратяват 
по ефективен начин атентатите. 
Мерките, представляващи намеса в 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, следва да 
бъдат строго целеви, в смисъл че трябва 
да служат за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, 
която не е от терористично 
естество, като се взема предвид 
централната роля на доставчиците на 
хостинг услуги за способстването на 
обществения дебат и разпространението 
и получаването на факти, становища и 
идеи в съответствие със закона.

Or. fr

Изменение 73
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
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сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в 
смисъл че трябва да служат за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга 
правото на законно получаване и 
разпространяване на информация, 
като се взема предвид централната 
роля на доставчиците на хостинг 
услуги за способстването на 
обществения дебат и 
разпространението и получаването 
на факти, становища и идеи в 
съответствие със закона.

сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции, без при никакви 
обстоятелства да застрашава 
защитата на основните права. Това 
включва правото на зачитане на личния 
живот и защитата на личните данни, 
правото на ефективна съдебна защита, 
правото на свобода на изразяване, 
включително свободата на получаване и 
предаване на информация, свободата на 
стопанска инициатива и принципа на 
недискриминация. Съдилищата и/или 
компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът.

Or. en

Изменение 74
Яна Том

Предложение за регламент
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в 
смисъл че трябва да служат за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи, определени в 
настоящия регламент, и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни, които са 
един от фундаментите на 
плуралистичното и демократично 
общество, както и една от ценностите, 
на които се основава Съюзът. Мерките, 
които са предприети съгласно 
настоящия регламент, следва да бъдат 
необходими, подходящи и 
пропорционални на целта, която 
преследват за подпомагане на 
борбата срещу тероризма, без това да 
засяга правото на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

Or. en
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Изменение 75
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в 
смисъл че трябва да служат за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, без това 
да засяга правото на законно получаване 
и разпространяване на информация, 
като се взема предвид централната роля 
на доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като се 
постига баланс със свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, която е един от 
фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките може да 
представляват законна намеса в 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, при условие 
че са строго целеви, в смисъл че трябва 
да са свързани с конкретно 
съдържание и да служат за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, без това 
да засяга правото на законно получаване 
и разпространяване на информация, 
като се взема предвид централната роля 
на доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
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със закона. разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

Or. en

Изменение 76
Луиджи Моргано, Силвия Коста, Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
единствено мерки, които са 
необходими, подходящи и 
пропорционални в едно демократично 
общество, като вземат предвид 
особеното значение на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, която е един от 
фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
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разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

Or. it

Изменение 77
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, потенциално 
оказващи въздействие върху свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
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следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

информация, следва да бъдат строго 
целеви, в смисъл че трябва да служат за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, и не 
следва да засягат правото на законно 
получаване и разпространяване на 
информация, като се взема предвид 
централната роля на доставчиците на 
хостинг услуги за способстването на 
обществения дебат и разпространението 
и получаването на факти, становища и 
идеи в съответствие със закона.

Or. en

Изменение 78
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали 
такава заповед.

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално, 
правото на доставчиците на хостинг 
услуги и на доставчиците на 
съдържание да бъдат информирани за 
всички налични средства за правна 
защита и за възможността 
доставчиците на хостинг услуги и 
доставчиците на съдържание да 
оспорват по ефективен начин всяко 
решение, включително заповедите за 
премахване на съдържание или 
мерките за налагане на санкции, пред 
съда или компетентния съдебен орган 
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на държавата членка, в която са 
установени или в която имат законен 
представител.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията няма специални разпоредби да правна защита и 
както стоят нещата доставчиците на услуги, които биха желали да оспорят заповед 
за премахване, издадена от компетентен орган в друга държава членка, може да се 
наложи да обжалват в другата държава членка, което е свързано със значителна 
тежест, разходи и езикови трудности за доставчика на хостинг услуги. Това ще 
направи невъзможно МСП да оспорват заповеди за премахване.

Изменение 79
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед.

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да бъдат информирани за правната 
защита, възможността 
доставчиците на съдържание да 
обжалват решенията за премахване, 
взети от доставчика на хостинг 
услуги, и възможността 
доставчиците на хостинг услуги и 
доставчиците на съдържание да 
оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
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съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед.

Or. en

Изменение 80
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед.

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед и при условията и в 
законовите срокове, определени от 
съда на тази държава.

Or. fr

Изменение 81
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед.

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния съд срещу всяка 
мярка, предприета съгласно настоящия 
регламент, която може да засегне 
неблагоприятно правата на това лице. 
Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед.

Or. en

Изменение 82
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн към 
обществеността, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание в съответствие с 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9 и по-специално следва да се 
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необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

вземат предвид връзките с призната 
терористична организация, посочена 
от ЕС или ООН в специалните 
списъци. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
включително финансово или 
логистично, предоставянето на 
указания за извършването на такива 
престъпления или подстрекаването към 
участие в дейности на посочена от ЕС 
или ООН терористична група, или 
разпространение на свързано с тях 
съдържание. Тази информация включва 
по-конкретно текст, изображения, 
звукозаписи и видеозаписи. Когато 
преценяват дали съдържанието 
представлява терористично съдържание 
по смисъла на настоящия регламент, 
компетентните органи, както и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
научноизследователски, 
журналистически и други редакционни 
цели, не следва обаче да се счита за 
терористично съдържание и затова 
следва да бъде изключено от 
приложното поле на настоящия 



PE634.733v01-00 30/131 AM\1176247BG.docx

BG

регламент, при условие че не 
подбужда към извършване на насилие, 
за да се гарантира справедлив баланс 
между основните права, в т.ч. по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, и 
съображенията за обществена 
сигурност. Това е необходимо, за да се 
вземат предвид журналистическите 
стандарти, установени чрез 
нормативни правила за печата или 
медиите. С цел да се подчертае 
важната роля на 
професионалистите, които участват 
в подготовката, производството и 
разпространението на съдържание в 
печата или медиите, за 
информирането и оформянето на 
мнението на обществеността, тези 
лица се нуждаят от специална 
защита, за да се гарантира, че 
работата им не е застрашена от 
решения за премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него. Освен 
това изразяването на радикални, 
полемични или противоречиви гледни 
точки в обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание, при условие че не 
подбужда към извършване на насилие.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en

Изменение 83
Луиджи Моргано, Силвия Коста
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
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материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели и не 
следва да се приравнява към дейности 
за подбуждане към тероризъм, при 
условие че разпространяването му не 
дава възможност за използване за 
терористични цели на това 
съдържание, при спазване на точния 
баланс между свободата на 
изразяване и свободата на 
информация и изискванията за 
обществена сигурност, естествено 
следва да бъде разграничено и 
адекватно защитено. По-специално, при 
всяко решение за премахване на 
журналистическо съдържание следва 
да се вземат под внимание кодексите 
за саморегулиране и етичните 
кодекси на журналистите в 
съответствие с член 11 от Хартата 
на основните права на Съюза. В 
съответствие с това изразяването на 
радикални, полемични или 
противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. it



AM\1176247BG.docx 33/131 PE634.733v01-00

BG

Изменение 84
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9 . Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно член 3 от 
Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета9. 
Като се има предвид необходимостта да 
се обърне внимание на 
терористичната пропаганда онлайн, 
определението следва да обхваща 
материали и информация, които 
подбуждат, насърчават или 
пропагандират, възвеличават или 
възхваляват извършването на 
терористични престъпления или на 
съучастието в тях, предоставянето на 
указания за извършването на такива 
престъпления или подстрекаването към 
участие в дейности на терористична 
група, или прославянето, 
възвеличаването или възхваляването 
на такива терористични групи и/или 
на идеологията, към която група, 
определена като терористична, 
твърди че принадлежи, т.е. по-
специално радикалните ислямски 
идеологии, призоваващи към джихад. 
Тази информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
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изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, 
засягащи по този начин сигурността 
и безопасността на хората. Фактът, 
че материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като целта на посланието, 
което се извежда от неговото 
естество и формулировката му, както 
и от контекста, в който е било 
направено. Фактът, че материалът е бил 
произведен от терористична 
организация или от лице, включени в 
списъка на ЕС, или че този материал им 
се приписва или е разпространяван от 
тяхно име, представлява ключов фактор 
в тази преценка, който по принцип 
трябва да е достатъчен, за да се 
определи това послание като 
терористично. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено и да се 
различава от терористично по 
своята цел послание. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание, тъй като подобно 
изразяване е в рамките на закона и не 
представлява терористично послание 
по смисъла на настоящия регламент.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. fr
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Изменение 85
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне 
внимание на най-вредната 
терористична пропаганда онлайн, 
определението следва да обхваща 
материали и информация, които 
подбуждат, насърчават или 
пропагандират извършването на 
терористични престъпления или на 
съучастието в тях, предоставянето 
на указания за извършването на 
такива престъпления или 
подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. 
Тази информация включва по-
конкретно текст, изображения, 
звукозаписи и видеозаписи. Когато 
преценяват дали съдържанието 
представлява терористично съдържание 
по смисъла на настоящия регламент, 
компетентните органи, както и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
съдебни органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
съдебни органи в сътрудничество с 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва 
при всички обстоятелства да бъде 
защитено от настоящия регламент. 
Освен това изразяването на радикални, 
полемични или противоречиви гледни 
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потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

точки в обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en

Изменение 86
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
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съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне 
внимание на най-вредната 
терористична пропаганда онлайн, 
определението следва да обхваща 
материали и информация, които 
подбуждат, насърчават или 
пропагандират извършването на 
терористични престъпления или на 
съучастието в тях, предоставянето 
на указания за извършването на 
такива престъпления или 
подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. 
Тази информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 

съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание, съответстващо на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Тази информация включва 
по-конкретно текст, изображения, 
звукозаписи и видеозаписи. Когато 
преценяват дали съдържанието 
представлява терористично съдържание 
по смисъла на настоящия регламент, 
компетентните органи, както и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.



PE634.733v01-00 38/131 AM\1176247BG.docx

BG

изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en

Обосновка

Определението за терористично съдържание трябва да съответства на 
определението за терористични престъпления в Директива 2017/541.

Изменение 87
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за справяне с разпространението 
на незаконно терористично съдържание 
онлайн, в настоящия регламент следва 
да се установи определение за 
терористично съдържание въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Тази информация включва 
по-конкретно текст, изображения, 
звукозаписи и видеозаписи. Когато 
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необходимостта да се обърне 
внимание на най-вредната 
терористична пропаганда онлайн, 
определението следва да обхваща 
материали и информация, които 
подбуждат, насърчават или 
пропагандират извършването на 
терористични престъпления или на 
съучастието в тях, предоставянето 
на указания за извършването на 
такива престъпления или 
подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. 
Тази информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

преценяват дали съдържанието 
представлява незаконно терористично 
съдържание по смисъла на настоящия 
регламент, компетентните органи, както 
и доставчиците на хостинг услуги 
следва да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание и попада извън 
приложното поле на настоящия 
регламент.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en

Изменение 88
Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 



AM\1176247BG.docx 41/131 PE634.733v01-00

BG

видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде изключено от приложното поле 
на настоящия регламент, при условие 
че не подбужда към извършване на 
насилие. Освен това изразяването на 
радикални, полемични или 
противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание, при условие че не 
подбужда към извършване на насилие.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en
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Изменение 89
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 
предотвратяването въз основа на 
определението за терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета9. Като се има предвид 
необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
включително финансово или 
логистично, предоставянето на 
указания за извършването на такива 
престъпления или подстрекаването към 
участие в дейности на терористична 
група, или разпространение на 
свързано с тях съдържание. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
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по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на полемични или 
противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Or. en

Изменение 90
Хелга Трюпел, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Когато разпространяваният 
материал е публикуван под 
редакционната отговорност на 
доставчик на съдържание, решение за 
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премахването на такова съдържание 
може да се взима само въз основа на 
съдебна заповед. Това е необходимо, за 
да се спазва изцяло правото на Съюза 
и правото на свобода на изразяване на 
мнение и плурализъм на медиите, 
както е заложено в член 11 от 
Хартата на основните права.

Or. en

Изменение 91
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и 
пасивна. Например, такива доставчици 
на услуги на информационното 
общество включват платформи на 
социалните мрежи, услуги за видео 
стрийминг, услуги за споделяне на 
образ и звук, за споделяне на файлове и 
други услуги за изчисления в облак, 
доколкото предоставят информацията 
на трети страни, както и 
уебсайтове, където ползвателите 
могат да правят коментари или да 
публикуват отзиви. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които широко се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация и материали, 
предоставени от получателя на 
услугата по негово искане, и 
предоставят съхраняваната 
информация и материали на 
разположение на множество крайни 
потребители на доставчика на 
хостинг услуги или на 
обществеността. Настоящият 
регламент се прилага за дейността по 
предоставяне на хостинг услуги, а не 
за конкретния доставчик или 
неговата доминираща дейност, която 
може да съчетава хостинг услуги с 
други услуги, които не попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Съхраняването на 
информация за целите на настоящия 
регламент се състои в съхранението 
на данни в паметта на физически или 
виртуален сървър; това изключва 
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Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

обикновените преноси и други 
електронни съобщителни услуги по 
смисъла на [Европейския кодекс за 
електронните съобщения], 
доставчиците на услуги по кеширане 
или други услуги, предоставяни в други 
слоеве на услуги в областта на ИТ 
инфраструктурата в облак, например 
VPS (виртуални частни сървъри), 
несподеляеми сървъри (bare metal 
servers), контейнери, регистри и 
регистратори, DNS (система за 
имена на домейни) или прилежащи 
услуги като платежни услуги или 
услуги за защита срещу DDoS атаки 
(разпределени атаки тип „отказ от 
обслужване“). Освен това 
информацията трябва да се 
съхранява по искане на доставчика на 
онлайн съдържание; в обхвата са 
само услугите за онлайн хостинг, за 
които доставчикът на онлайн 
съдържание е прекият получател. И 
накрая, съхраняваната информация 
трябва да се предоставя на 
разположение на обществеността 
или на множество крайни 
потребители на доставчика на 
хостинг услуги, което се разбира като 
всеки краен потребител на 
доставчика на хостинг услуги, който 
не е доставчик на онлайн съдържание. 
В обхвата не попадат 
междуличностните съобщителни 
услуги, които позволяват пряк 
междуличностен и интерактивен 
обмен на информация между 
ограничен брой лица, където лицата, 
които инициират или участват в 
комуникацията, определят 
ответната(ите) страна(и). Например 
такива доставчици на хостинг услуги 
на услуги на информационното 
общество включват платформи на 
социалните мрежи, платформи за 
споделяне на видеоклипове, услуги за 
видео стрийминг, услуги за споделяне 
на образ и звук, услуги за публично 
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споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак и съхранение (с 
изключение на инфраструктурата на 
ИТ в облак), доколкото предоставят 
информацията или материалите пряко 
на множество крайни потребители 
на доставчика на хостинг услуги или 
на обществеността. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които насочват услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент. За 
разлика от това, доставчиците на 
уеб хостинг услуги, които 
предоставят техническата 
инфраструктура на операторите на 
уебсайтове, включително с цел даване 
на възможност за разгръщане и 
функциониране на уебсайта, не са 
обхванати от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 92
Франсис Замит Димек
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например, такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията на 
трети страни, както и уебсайтове, 
където ползвателите могат да правят 
коментари или да публикуват отзиви. 
Регламентът следва да се прилага и за 
доставчици на хостинг услуги, 
установени извън Съюза, които 
предлагат услуги в рамките му, тъй като 
значителна част от доставчиците на 
хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество за 
потребители, които съхраняват 
информация, предоставена от 
получателя на услугата по негово 
искане, и при разпространяването на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, 
както и уебсайтове, където ползвателите 
могат да правят коментари или да 
публикуват отзиви. 
Микропредприятията и малките 
предприятия по смисъла на дял І от 
приложението към Регламент 
2003/361/ЕО на Комисията и 
доставчиците на услуги като онлайн 
енциклопедии, образователни и 
научни бази данни, платформи за 
разработване на софтуер с отворен 
код, онлайн места за търговия, 
доставчици на услуги в областта на 
инфраструктурата в облак, които 
нямат достъп до потребителско 
съдържание и доставчиците на услуги 
в облак (включително B2B услуги в 
облак), които не споделят 
съдържание с широката 
общественост, както и на услуги на 
други слоеве на интернет 
инфраструктурата, различни от слоя 
на приложенията, не следва да бъдат 
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една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

считани за доставчици на хостинг 
услуги по смисъла на настоящия 
регламент. Регламентът следва да се 
прилага и за доставчици на хостинг 
услуги, установени извън Съюза, които 
предлагат услуги в рамките му, тъй като 
значителна част от доставчиците на 
хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 93
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, чиято 
основна стопанска дейност се състои 
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от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е 
чисто техническа, автоматизирана и 
пасивна. Например, такива доставчици 
на услуги на информационното 
общество включват платформи на 
социалните мрежи, услуги за видео 
стрийминг, услуги за споделяне на 
образ и звук, за споделяне на файлове и 
други услуги за изчисления в облак, 
доколкото предоставят информацията 
на трети страни, както и уебсайтове, 
където ползвателите могат да 
правят коментари или да публикуват 
отзиви. Регламентът следва да се 
прилага и за доставчици на хостинг 
услуги, установени извън Съюза, които 
предлагат услуги в рамките му, тъй като 
значителна част от доставчиците на 
хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

от съхраняване на информация, 
предоставена от получателя на услугата 
по негово искане, и при предоставянето 
на съхраняваната информация на 
публично разположение на трети 
страни. Например такива доставчици на 
услуги на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, 
доколкото предоставят публично 
информацията на трети страни. 
Регламентът следва да се прилага и за 
доставчици на хостинг услуги, 
установени извън Съюза, които 
предлагат услуги в рамките му, тъй като 
значителна част от доставчиците на 
хостинг услуги, хостващи незаконно 
терористично съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 94
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например, такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията на трети 
страни, както и уебсайтове, където 
ползвателите могат да правят коментари 
или да публикуват отзиви. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на публично 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят публично информацията на 
трети страни, както и уебсайтове, 
където ползвателите могат да правят 
коментари или да публикуват отзиви. 
Регламентът следва да се прилага и за 
доставчици на хостинг услуги, 
установени извън Съюза, които 
предлагат услуги в рамките му, тъй като 
значителна част от доставчиците на 
хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
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на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 95
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За определянето на приложното 
поле на настоящия регламент значение 
следва да има наличието на съществена 
връзка със Съюза. Следва да се счита, че 
такава съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки може да бъде 
определено въз основа на всички 
релевантни обстоятелства, включително 
фактори като използването на език или 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на стоки или услуги. 
Насочването на дейностите към дадена 
държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 

(11) За определянето на приложното 
поле на настоящия регламент значение 
следва да има наличието на съществена 
връзка със Съюза. Следва да се счита, че 
такава съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на потребители в 
една или повече държави членки или на 
насочването на дейностите към една или 
повече държави членки. Насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки може да бъде 
определено въз основа на всички 
релевантни обстоятелства, включително 
фактори като използването на език или 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на стоки или услуги. 
Насочването на дейностите към дадена 
държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 
приложения, от предоставянето на 
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приложения, от предоставянето на 
местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, като например чрез 
осигуряване на обслужване на 
клиентите на езика, който обикновено 
се използва в дадена държава членка. 
Също така следва да се приеме, че е 
налице съществена връзка, когато 
доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕО) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета10. 
От друга страна, предоставянето на 
услугата само с оглед на спазването 
на забраната за дискриминация, 
определена в Регламент (ЕС) 2018/302 
на Европейския парламент и на 
Съвета11, не може да се разглежда 
единствено на това основание като 
насочване на дейностите към 
определена територия в рамките на 
Съюза.

местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, като например чрез 
осигуряване на обслужване на 
клиентите на езика, който обикновено 
се използва в дадена държава членка. 
Също така следва да се приеме, че е 
налице съществена връзка, когато 
доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕО) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета10.

_________________ _________________
10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (OВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (OВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

11 Регламент (ЕС) 2018/302 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 февруари 2018 г. за преодоляване 
на необоснованото блокиране на 
географски принцип и на други форми 
на дискриминация въз основа на 
националността, 
местопребиваването или мястото на 
установяване на клиентите в 
рамките на вътрешния пазар и за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и 
Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 
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2.3.2018 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 96
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване и възпиране на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. Тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол и не засягат 
член 15 от Директива 2000/31/ЕО. 
Задълженията за полагане на грижа 
следва да включват, че при прилагането 
на настоящия регламент, доставчиците 
на хостинг услуги действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация. 
В случай на необосновано премахване 
на съдържание на разположение на 
доставчиците на хостинг услуги 
следва да има ефективни и 
експедитивни механизми за подаване 
на жалби и за правна защита.

Or. en
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Изменение 97
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. В съответствие с член 15 
от Директива 2000/31/ЕО тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол и не засягат 
глава IXа от Директива (ЕС) 
2018/1808, когато е приложимо. 
Задълженията за полагане на грижа 
следва да включват, че при прилагането 
на настоящия регламент, доставчиците 
на хостинг услуги действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
зачитане на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация.

Or. en

Изменение 98
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване и възпиране на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. Тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол. Задълженията за 
полагане на грижа следва да включват, 
че при прилагането на настоящия 
регламент, доставчиците на хостинг 
услуги действат по старателен, 
пропорционален и недискриминационен 
начин по отношение на съдържанието, 
което съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване и зачитане на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация. В случай на необосновано 
премахване на съдържание на 
разположение на доставчиците на 
хостинг услуги следва да има 
ефективни и експедитивни 
механизми за подаване на жалби и за 
правна защита.

Or. en

Изменение 99
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
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предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол по смисъла на член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО. Задълженията 
за полагане на грижа следва да 
включват, че при прилагането на 
настоящия регламент, доставчиците на 
хостинг услуги действат по старателен, 
пропорционален и недискриминационен 
начин по отношение на съдържанието, 
което съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация, 
но с необходимата грижа и бързина с 
оглед на сериозността на риска от 
тероризъм.

Or. fr

Изменение 100
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. Тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол. Задълженията за 
полагане на грижа следва да включват, 
че при прилагането на настоящия 

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
ограничаване на разпространението на 
незаконно терористично съдържание 
чрез услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
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регламент, доставчиците на хостинг 
услуги действат по старателен, 
пропорционален и недискриминационен 
начин по отношение на съдържанието, 
което съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

Or. en

Изменение 101
Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание чрез 
услугите им. Тези задължения за 
полагане на грижа не следва да 
представляват общо задължение за 
контрол. Задълженията за полагане на 
грижа следва да включват, че при 
прилагането на настоящия регламент, 
доставчиците на хостинг услуги 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа следва да се извършва при 
надлежно зачитане на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
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информация. информация.

Or. en

Изменение 102
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача правоприлагащи или съдебни 
органи. Като се има предвид скоростта, 
с която терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. В случай на 
забавяния следва да се вземат предвид 
характерът и мащабът на 
доставчиците на хостинг услуги, 
особено в случая на 
микропредприятията или малките 
предприятия. Предвид прекомерно 
голямата вреда, която 
терористичното съдържание може 
да причини на обществеността и на 
обществения ред в дадена държава 
членка поради високото равнище на 
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насилие или връзката му с текущо 
или съвсем скорошно терористично 
престъпление, извършено във 
въпросната държава членка, в тези 
случаи на държавите членки следва да 
бъде разрешено да налагат 
задължения на доставчиците на 
хостинг услуги да гарантират, че 
терористичното съдържание, 
идентифицирано в надлежно 
обоснованата заповед за премахване, 
се премахва или достъпът до него се 
блокира незабавно след получаването 
на заповедта. Доставчиците на 
хостинг услуги са тези, които решават 
дали да премахнат това съдържание, или 
да блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 103
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
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доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Предвид 
прекомерно голямата вреда, която 
терористичното съдържание може 
да причини на обществеността и на 
обществения ред в дадена държава 
членка поради високото равнище на 
насилие или връзката му с текущо 
или съвсем скорошно терористично 
престъпление, извършено във 
въпросната държава членка, в тези 
случаи на държавите членки следва да 
бъде разрешено да налагат 
задължения на доставчиците на 
хостинг услуги да гарантират, че 
терористичното съдържание, 
идентифицирано в надлежно 
обоснованата заповед за премахване, 
се премахва или достъпът до него се 
блокира незабавно след получаването 
на заповедта. Доставчиците на 
хостинг услуги са тези, които решават 
дали да премахнат това съдържание, или 
да блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 104
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 



AM\1176247BG.docx 61/131 PE634.733v01-00

BG

него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи на 
държавата членка, в която услугите 
са установени или в която имат 
законен представител, следва да бъдат 
хармонизирани. Държавите членки 
следва да могат и занапред да избират 
своите компетентни органи, което им 
позволява да натоварят с тази задача 
административни, правоприлагащи или 
съдебни органи. Държавите членки, в 
които услугите са установени или в 
които имат законен представител, 
следва да гарантират правна 
сигурност и предвидимост за 
ползвателите и доставчиците на 
услуги, когато се стремят да 
осигурят мерки за премахването на 
терористично съдържание от 
доставчиците на хостинг услуги. Като 
се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран 
своевременно и без ненужно забавяне 
след получаването на заповедта за 
премахване. Доставчиците на хостинг 
услуги са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание, или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Обосновка

Не е реалистично от МСП да се изисква да премахват съдържанието в рамките на 1 
час след получаването на заповед за премахване, без да им се предостави време за 
подобаваща оценка на искането. Малките дружества просто няма да бъдат в 
състояние да изпълнят това условие, тъй като в повечето случаи те на практика не 
разполагат с достатъчно персонал, който да е на разположение 24 часа, седем дни в 
седмицата, и който да премахва съдържание в рамките на 1 час.
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Изменение 105
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от 
страна на компетентните органи, 
следва да бъдат хармонизирани. 
Държавите членки следва да могат и 
занапред да избират своите 
компетентни органи, което им 
позволява да натоварят с тази задача 
административни, правоприлагащи 
или съдебни органи. Като се има 
предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения 
на доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. 
Доставчиците на хостинг услуги са 
тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

(13) Компетентните съдебни 
органи на държавите членки следва да 
преценят дали съдържанието е 
терористично и да издадат заповед, с 
която да изискат от доставчиците на 
хостинг услуги или да премахнат това 
съдържание, или да блокират достъпа до 
него. Като се има предвид скоростта, с 
която терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че това съдържание, 
посочено в заповедта за премахване, е 
премахнато или че достъпът до него е 
бил блокиран без ненужно забавяне 
след получаването на заповедта за 
премахване.

Or. en

Изменение 106
Доминик Билд
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи и 
свързаните с тях правни средства за 
защита, което им позволява да 
натоварят с тази задача 
административни, правоприлагащи или 
съдебни органи. Като се има предвид 
скоростта, с която терористичното 
съдържание се разпространява сред 
онлайн услугите, съответстваща на 
30% разпространение в рамките на 
един час, тази разпоредба налага 
задължения на доставчиците на хостинг 
услуги да гарантират, че 
терористичното съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е премахнато 
или, ако незабавното премахване е 
невъзможно, че достъпът до него е бил 
блокиран в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Доставчиците на хостинг 
услуги са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание, или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза, но в рамките на 
възможното, на премахването 
трябва да се дава предимство.

Or. fr

Изменение 107
Луиджи Моргано, Силвия Коста
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи, 
като предвидят подходящи процедури 
за гарантиране на съответствието 
на всяко решение с определянето на 
терористично съдържание, например 
като въведат независим надзор. Като 
се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание, или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

Or. it

Изменение 108
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с 
тази задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на правна преценка от 
страна на компетентните органи, следва 
да бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да определят 
компетентния орган за тази задача 
измежду своите независими 
административни, правоприлагащи или 
съдебни органи. Като се има предвид 
скоростта, с която терористичното 
съдържание се разпространява сред 
онлайн услугите, тази разпоредба налага 
задължения на доставчиците на хостинг 
услуги да гарантират, че незаконното 
терористично съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е премахнато 
или че достъпът до него е бил блокиран 
експедитивно след получаването на 
заповедта за премахване, като се 
вземат предвид капацитетът и 
ресурсите на доставчика на хостинг 
услуги. Доставчиците на хостинг услуги 
са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание, или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза, въз основа на 
определението за незаконно 
терористично съдържание и при 
условие че е налице ефективен 
механизъм за правна защита.

Or. en

Изменение 109
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. В случай на 
забавяния следва да се вземат предвид 
характерът и мащабът на 
доставчиците на хостинг услуги, 
особено в случая на 
микропредприятията или малките 
предприятия. Доставчиците на 
хостинг услуги са тези, които решават 
дали да премахнат това съдържание, или 
да блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 110
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с 
тази задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да определят като 
компетентен орган национален орган 
за целите на административни, 
правоприлагащи или съдебни задачи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание, или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза по 
отношение на спецификата на 
своята услуга и обхват.

Or. en

Изменение 111
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 

(14) Държавите членки следва да 
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират бързото премахване на 
терористично съдържание на своята 
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които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи автентичността, включително 
точността на датата и часа на изпращане 
и получаване на заповедта, например 
чрез защитена електронна поща и 
платформи или други защитени канали, 
включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.

територия и да полагат усилия да 
постигнат премахването на такова 
съдържание извън своята територия. 
Тези мерки трябва да бъдат 
установени посредством прозрачни 
процедури с подходящи гаранции, че 
доставчиците на хостинг услуги и 
доставчиците на съдържание са 
информирани относно причината и 
обосновката на това защо 
съдържанието се счита за 
терористично. За целите на 
премахването на терористично 
онлайн съдържание извън 
територията им, компетентният орган 
следва да изпрати искане за заповед за 
премахване до компетентния орган на 
държавата членка, в която услугите 
са установени или в която имат 
законен представител. След преценка 
на искането за заповед за премахване 
съответният компетентен орган 
следва да предаде заповедта за 
премахване директно на адресата и 
звеното за контакт по всички 
електронни средства, които дават 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват на 
доставчика на услуги да установи 
автентичността, включително точността 
на датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта, например чрез 
защитена електронна поща и платформи 
или други защитени канали, 
включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12. При предаването на 
заповедта за премахване 
компетентният орган следва да 
информира доставчика на хостинг 
услуги или доставчика на съдържание 
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относно правата им на съдебна 
защита, които могат да бъдат 
упражнявани ефективно пред 
съответния съдебен орган на 
държавата членка, в която са 
установени или в която имат законен 
представител.

_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en

Обосновка

В усилията за осигуряване на проактивни мерки за премахване на терористично 
съдържание държавите членки следва да се координират и да си сътрудничат с 
приемащата държава членка, в която са установени доставчиците на услуги, и на 
доставчиците на услуги следва да бъде дадено правото на правна защита пред 
съдебен орган на приемащата държава членка.

Изменение 112
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 
които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи автентичността, включително 
точността на датата и часа на изпращане 
и получаване на заповедта, например 

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 
които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи лесно и със сигурност 
автентичността, включително точността 
на датата и часа на изпращане и 
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чрез защитена електронна поща и 
платформи или други защитени канали, 
включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.

получаване на заповедта, например чрез 
защитена електронна поща и платформи 
или други защитени канали, 
включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.

_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. fr

Изменение 113
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 
които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи автентичността, включително 
точността на датата и часа на изпращане 
и получаване на заповедта, например 
чрез защитена електронна поща и 
платформи или други защитени канали, 

(14) Компетентният съдебен орган 
следва да предаде заповедта за 
премахване директно на адресата и 
звеното за контакт по всички 
електронни средства, които дават 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват на 
доставчика на услуги да установи 
автентичността, включително точността 
на датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта, например чрез 
защитена електронна поща и платформи 
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включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.

или други защитени канали, 
включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.

_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en

Изменение 114
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Сигналите от компетентните 
органи или от Европол 
представляват ефективен и бърз 
начин за осведомяване на 
доставчиците на хостинг услуги за 
конкретно съдържание, на което са 
изложени услугите им. Този 
механизъм за предупреждаване на 
доставчиците на хостинг услуги 
относно информация, която може да 
се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 

заличава се
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условия за ползване, следва да остане 
на разположение в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
оценяват приоритетно такива 
сигнали и да предоставят бърза 
обратна информация за 
предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 
съдържанието да бъде премахнато 
или не, защото не е съвместимо с 
неговите условия за ползване, се взема 
от доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия 
регламент във връзка със сигналите, 
мандатът на Европол, определен в 
Регламент (ЕС) 2016/79413, остава 
непроменен.
_________________
13 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. en

Изменение 115
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Сигналите от компетентните 
органи или от Европол представляват 
ефективен и бърз начин за осведомяване 
на доставчиците на хостинг услуги за 

(15) Сигналите от компетентните 
органи или от Европол представляват 
ефективен и бърз начин за осведомяване 
на доставчиците на хостинг услуги за 
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конкретно съдържание, на което са 
изложени услугите им. Този механизъм 
за предупреждаване на доставчиците на 
хостинг услуги относно информация, 
която може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, следва да остане на 
разположение в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
оценяват приоритетно такива сигнали и 
да предоставят бърза обратна 
информация за предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 
съдържанието да бъде премахнато или 
не, защото не е съвместимо с неговите 
условия за ползване, се взема от 
доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия регламент 
във връзка със сигналите, мандатът на 
Европол, определен в Регламент (ЕС) 
2016/79413, остава непроменен.

конкретно съдържание, на което са 
изложени услугите им. Този механизъм 
за предупреждаване на доставчиците на 
хостинг услуги относно информация, 
която може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, следва да остане на 
разположение в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
вземат под внимание и да оценяват 
приоритетно такива сигнали и да 
предоставят бърза обратна информация 
за предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 
съдържанието да бъде премахнато или 
не, защото не е съвместимо с неговите 
условия за ползване, се взема от 
доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия регламент 
във връзка със сигналите, мандатът на 
Европол, определен в Регламент (ЕС) 
2016/79413, остава непроменен.

_________________ _________________
13 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

13 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. fr

Изменение 116
Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол съгласно 
член 15 от Директива 2000/31/ЕО и 
член 28б, параграф 1, буква в от 
Директива (ЕС) 2018/1808, която 
налага на доставчиците на 
платформи за споделяне на 
видеоклипове да приемат подходящи 
мерки за защитата на широката 
общественост от програми, които 
включват съдържание, чието 
разпространение е дейност, 
представляваща престъпление 
съгласно правото на Съюза. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

Or. it



AM\1176247BG.docx 75/131 PE634.733v01-00

BG

Изменение 117
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят 
дали е целесъобразно да се 
предприемат проактивни мерки в 
зависимост от рисковете и степента на 
излагане на терористично съдържание, 
както и от въздействието върху 
правата на трети страни и обществения 
интерес от информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение 
не следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
евентуалното въздействие върху 
правата на трети страни и обществения 
интерес от информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги 
определят каква подходяща, ефективна 
и пропорционална мярка следва да се 
въведе и докладват изчерпателно за 
това на компетентните органи на 
държавите членки. Това изискване 
обаче се различава от общо 
задължение за контрол, както е 
определено в член 15 от Директива 
2000/31/ЕО. В контекста на тази оценка 
липсата на заповеди за премахване и на 
сигнали, адресирани до доставчика на 
хостинг услуги, може да бъде 
разглеждана като признак за ниска 
степен на излагане на терористично 
съдържание.

Or. fr
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Изменение 118
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в 
борбата с терористичното 
съдържание онлайн. С цел намаляване 
на достъпността на 
терористичното съдържание, на 
което са изложени услугите им, 
доставчиците на хостинг услуги 
следва да преценят дали е 
целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и 
от въздействието върху правата на 
трети страни и обществения 
интерес от информация. 
Следователно доставчиците на 
хостинг услуги следва да определят 
каква подходяща, ефективна и 
пропорционална мярка следва да се 
въведе. Това задължение не следва да 
предполага наличието на общо 
задължение за контрол. В контекста 
на тази оценка липсата на заповеди 
за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично 
съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на незаконно терористично 
съдържание, могат да бъдат 
предприети пропорционални 
допълнителни мерки, при условие че 
тези мерки за подходящи, 
пропорционални и необходими за 
постигане на целта на настоящия 
регламент. Тези допълнителни мерки 
не следва да предполагат наличието на 
общо задължение за контрол.

Or. en
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Изменение 119
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
целенасочени проактивни мерки в 
зависимост от рисковете и степента на 
излагане на терористично съдържание, 
както и от въздействието върху правата 
на трети страни и обществения интерес 
от информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол в 
съответствие с член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО и не засяга 
глава IXа от Директива (ЕС) 
2018/1808, която позволява на 
платформите за споделяне на 
видеоклипове да предприемат мерки 
за защита на широката 
общественост от съдържание, чието 
разпространение съставлява 
престъпление съгласно правото на 
Съюза. В контекста на тази оценка 
липсата на заповеди за премахване и на 
сигнали, адресирани до доставчика на 
хостинг услуги, е признак за ниска 
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степен на излагане на терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 120
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят 
дали е целесъобразно да се 
предприемат проактивни мерки в 
зависимост от рисковете и степента на 
излагане на терористично съдържание, 
както и от въздействието върху правата 
на трети страни и обществения интерес 
от информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение 
не следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата 
на заповеди за премахване и на 
сигнали, адресирани до доставчика на 
хостинг услуги, е признак за ниска 
степен на излагане на терористично 
съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки е 
съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн и 
офлайн. С цел намаляване на 
достъпността на терористичното 
съдържание, на което са изложени 
услугите им, доставчиците на хостинг 
услуги се насърчават да предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги се 
насърчават да използват доверени 
податели и известия на потребители 
с цел откриване на незаконно 
съдържание в сътрудничество с 
компетентните съдебни органи.
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Or. en

Изменение 121
Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно, ефективно и 
пропорционално да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол и не засяга 
член 15 от Директива 2000/31/ЕО. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

Or. en



PE634.733v01-00 80/131 AM\1176247BG.docx

BG

Изменение 122
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят дали 
е целесъобразно, ефективно и 
пропорционално да се предприемат 
целенасочени проактивни мерки в 
зависимост от рисковете и степента на 
излагане на терористично съдържание, 
както и от въздействието върху правата 
на трети страни и обществения интерес 
от информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание.

Or. en

Изменение 123
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Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
се насочват към терористичната 
информация, както е определена в 
настоящия регламент, като по този 
начин не следва да нарушават правото 
на ползвателите на свобода на 
изразяване на мнение и на свобода на 
информация, включително свобода на 
получаване и разпространяване на 
информация. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
бързина и да прилагат гаранции, 
включително по-конкретно контрол и 
проверки от човек, когато това е 
целесъобразно, за да се избегне 
вземането на неволно и погрешно 
решение, водещо до премахване на 
съдържание, което не е терористично. 
Това е особено важно, когато 
доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства 
като алгоритми за откриване на 
терористично съдържание. Всяко 
решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права. Доставчиците 
на хостинг услуги докладват на 
компетентните органи, определени 
от държавите членки, за средствата, 
използвани за гарантиране спазването 
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на посочените по-горе задължения, и 
по-специално на всяко евентуално 
използвано автоматизирано средство 
за разкриване на терористично 
съдържание. В това отношение 
следва да се припомни, че 
доставчиците на хостинг услуги не 
следва да използват автоматизирани 
средства за разкриване, за да 
замаскират, блокират или да 
намалят обхвата на съдържанието, 
което е законно и не е терористично.

Or. fr

Изменение 124
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг 
услуги използват автоматизирани 
средства за откриване на 

(17) При въвеждането на 
допълнителни мерки доставчиците на 
хостинг услуги следва да гарантират, че 
правата на ползвателите на свобода на 
изразяване на мнение и на свобода на 
информация, включително свобода на 
получаване и разпространяване на 
информация и правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни, се 
запазват. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
незаконно терористично съдържание.
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терористично съдържание. Всяко 
решение за използване на 
автоматизирани средства, 
независимо дали е взето от самия 
доставчик на хостинг услуги или по 
искане на компетентния орган, следва 
да се оценява предвид надеждността 
на използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

Or. en

Изменение 125
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
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дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права. Доставчиците 
на хостинг услуги следва да въведат 
ефективни и експедитивни 
механизми за подаване на жалби и за 
правна защита по отношение на 
случаи на необосновано премахване на 
съдържание.

Or. en

Изменение 126
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
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откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права. Доставчиците 
на хостинг услуги следва да въведат 
ефективни и експедитивни 
механизми за подаване на жалби и за 
правна защита по отношение на 
случаи на необосновано премахване на 
съдържание.

Or. en

Изменение 127
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
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терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на незаконно терористично 
съдържание. Всяко решение за 
използване на автоматизирани средства, 
независимо дали е взето от самия 
доставчик на хостинг услуги или по 
искане на компетентния орган, следва 
да се оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

Or. en

Изменение 128
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури, че 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично 
съдържание, предприемат подходящи 
мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на 
хостинг услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно 
качване на терористично 
съдържание, което преди това е било 
премахнато или достъпът до което е 
бил блокиран вследствие на заповед за 
премахване или на получени от тях 
сигнали, проверени спрямо публично 
или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 

(18) Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните допълнителни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек.
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терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за 
идентифициране на ново 
терористично съдържание, като за 
целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и 
пропорционалността на мерките 
компетентните органи следва да 
вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга 
върху разпространението на 
терористично съдържание 
(например, като се вземе предвид 
броят на ползвателите в Съюза).

Or. en

Изменение 129
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
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подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки, както 
и за функционирането на 
механизмите за подаване на жалби и 
за правна защита. Те могат да 
представляват мерки за предотвратяване 
на повторно качване на терористично 
съдържание, което преди това е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран вследствие на заповед за 
премахване или на получени от тях 
сигнали, проверени спрямо публично 
или частно притежавани инструменти, 
съдържащи известно терористично 
съдържание. Те могат също така да 
използват надеждни технически 
средства за идентифициране на ново 
терористично съдържание, например 
когато се използва отчасти или 
изцяло терористично съдържание, 
което вече е било предмет на 
окончателна заповед за премахване, и 
когато е качено от ползватели, които 
вече са качвали терористично 
съдържание, като за целта използват 
наличните на пазара средства или тези, 
разработени от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
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заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

Or. en

Изменение 130
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, 
например когато се използва отчасти 
или изцяло терористично 
съдържание, което вече е било 
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Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

предмет на окончателна заповед за 
премахване, и когато е качено от 
ползватели, които вече са качвали 
терористично съдържание, като за 
целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

Or. en

Изменение 131
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
употреба на техните услуги за 
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компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга 
върху разпространението на 
терористично съдържание (например, 
като се вземе предвид броят на 
ползвателите в Съюза).

терористични цели, компетентните 
органи, определени от държавите 
членки, следва да изискват от 
доставчиците на хостинг услуги, 
получили заповед за премахване, която 
е станала окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали и на 
икономическия му капацитет (по-
специално ако става въпрос за 
МСП)(например, като се вземе предвид 
броят на ползвателите в Съюза).

Or. fr
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Изменение 132
Йоргос Граматикакис, Луиджи Моргано, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторно качване на 
терористично съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран вследствие на 
заповед за премахване или на получени 
от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 

(18) За да се осигури, че доставчиците 
на хостинг услуги, изложени на 
терористично съдържание, предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки, както 
и за функционирането на 
механизмите за подаване на жалби и 
за правна защита. Те могат да 
представляват мерки за предотвратяване 
на повторно качване на терористично 
съдържание, което преди това е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран вследствие на заповед за 
премахване или на получени от тях 
сигнали, проверени спрямо публично 
или частно притежавани инструменти, 
съдържащи известно терористично 
съдържание. Те могат също така да 
използват надеждни технически 
средства за идентифициране на ново 
терористично съдържание, като за целта 
използват наличните на пазара средства 
или тези, разработени от доставчика на 
хостинг услуги. Доставчикът на услуги 
следва да докладва за конкретните 
проактивни мерки, които прилага, за да 
се даде възможност на компетентния 
орган да прецени дали мерките са 
ефективни и пропорционални и дали, 
ако се използват автоматизирани 
средства, доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
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ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

Or. en

Изменение 133
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да 
започне диалог с доставчика на хостинг 
услуги относно необходимите 
проактивни мерки, които да бъдат 
въведени. Ако е необходимо, 
компетентният орган следва да 
наложи приемането на подходящи, 
ефективни и пропорционални 
проактивни мерки, когато счита, че 
предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с 
рисковете. Решението за налагане на 
такива конкретни проактивни мерки 
не следва по принцип да води до 
налагането на общо задължение за 
контрол, както е предвидено в член 15, 
параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. 
Като се имат предвид особено 
сериозните рискове, свързани с 
разпространението на терористично 

(19) Предприетите от доставчика 
на хостинг услуги мерки не следва да 
водят до налагането на общо 
задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Преди 
приемането на такива решения 
компетентният орган следва да постигне 
справедлив баланс между целите от 
обществен интерес и свързаните с тях 
основни права, по-специално свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация и свободата на стопанска 
инициатива, както и да предостави 
подходяща обосновка.
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съдържание, решенията, приети от 
компетентните органи въз основа на 
настоящия регламент, могат да 
дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 134
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
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Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес по 
отношение на обществената 
сигурност и като вземе предвид 
сериозността на терористичната 
заплаха и свързаните с тях основни 
права, по-специално свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация и свободата на стопанска 
инициатива.

Or. fr

Изменение 135
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
незадоволителни за справяне с 
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Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

рисковете. Решението за налагане на 
такива конкретни проактивни мерки не 
следва по принцип да води до 
налагането на общо задължение за 
контрол, както е предвидено в член 15, 
параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. 
Като се имат предвид особено 
сериозните рискове, свързани с 
разпространението на терористично 
съдържание, решенията, приети от 
компетентните органи въз основа на 
настоящия регламент, могат да 
дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 136
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
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подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
да води до налагането на общо 
задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, само по отношение на 
някои конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 137
Йоргос Граматикакис, Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
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мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, по отношение на някои 
конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
да води до налагането на общо 
задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните органи въз 
основа на настоящия регламент, могат 
да дерогират от подхода, установен в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО, само по отношение на 
някои конкретни целеви мерки, чието 
приемане е необходимо поради 
причини, свързани с обществената 
сигурност. Преди приемането на такива 
решения компетентният орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 138
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за запазване на (21) Задължението за запазване на 
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съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 
дейност. Когато предприятия 
премахват или блокират достъпа до 
съдържание, по-специално чрез свои 
собствени проактивни мерки, но не 
информират съответния орган за 
това, тъй като преценяват, че то не 
попада в приложното поле на член 13, 
параграф 4 от настоящия регламент, 
правоприлагащите органи може да не 
знаят за съществуването на 
съдържанието. Поради това 
запазването на съдържанието за 
целите на предотвратяването, 
откриването, разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления също е 
оправдано. За тези цели изискваното 
съхранение на данни е ограничено до 
данни, които е вероятно да имат връзка 
с терористични престъпления, и 
следователно може да допринесат за 
наказателното преследване на 
терористични престъпления или за 
предотвратяването на сериозни рискове 
за обществената сигурност.

съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 
дейност. За тези цели изискваното 
съхранение на данни е ограничено до 
данни, които е вероятно да имат връзка 
с терористични престъпления, и 
следователно може да допринесат за 
наказателното преследване на 
терористични престъпления или за 
предотвратяването на сериозни рискове 
за обществената сигурност.

Or. en
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Изменение 139
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 
дейност. Когато предприятия премахват 
или блокират достъпа до съдържание, 
по-специално чрез свои собствени 
проактивни мерки, но не информират 
съответния орган за това, тъй като 
преценяват, че то не попада в 
приложното поле на член 13, параграф 4 
от настоящия регламент, 
правоприлагащите органи може да не 
знаят за съществуването на 
съдържанието. Поради това запазването 
на съдържанието за целите на 
предотвратяването, откриването, 
разследването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления също е оправдано. За тези 
цели изискваното съхранение на данни е 
ограничено до данни, които е 
вероятно да имат връзка с 
терористични престъпления, и 

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за определен период от 
време за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред, по-специално за 
евентуална съдебна защита е 
необходимо и обосновано с цел да се 
гарантират ефективни мерки за правна 
защита за доставчика на съдържание, 
чието съдържание е било премахнато 
или достъпът до което е бил блокиран, 
както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 
дейност. Когато предприятия премахват 
или блокират достъпа до съдържание, 
по-специално чрез свои собствени 
проактивни мерки, но не информират 
съответния орган за това, тъй като 
преценяват, че то не попада в 
приложното поле на член 13, параграф 4 
от настоящия регламент, 
правоприлагащите органи може да не 
знаят за съществуването на 
съдържанието. Също така 
предприятията трябва да направят 
необходимото, за да информират 
компетентните органи на 
държавите членки за цялото 
терористично съдържание, което е 
идентифицирано, блокирано и 
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следователно може да допринесат за 
наказателното преследване на 
терористични престъпления или за 
предотвратяването на сериозни 
рискове за обществената сигурност.

премахнато, въпреки че това не влиза 
стриктно в обхвата на посочения по-
горе член. Поради това запазването на 
съдържанието за целите на 
предотвратяването, откриването, 
разследването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления също е оправдано. За тези 
цели изискваното съхранение на данни е 
ограничено до данни, свързани със 
съдържание, за което има подозрение 
че е терористично по смисъла на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 140
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 
се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 
шестмесечния срок по искане на органа, 
занимаващ се с обжалването. Тази 
продължителност следва да бъде 
достатъчна, за да се даде възможност на 
правоприлагащите органи да запазят 
необходимите доказателства във връзка 

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 
се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, както и за 
да се даде възможност за всяка 
евентуална защита. Въпреки това този 
срок може да бъде удължен за периода, 
който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 
шестмесечния срок по искане на органа, 
занимаващ се с обжалването. Тази 
продължителност следва да бъде 
достатъчна, за да се даде възможност на 
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с разследванията, като същевременно се 
гарантира балансът със съответните 
основни права.

правоприлагащите органи да запазят 
необходимите доказателства във връзка 
с разследванията, като същевременно се 
гарантира балансът със съответните 
основни права.

Or. fr

Изменение 141
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 
се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 
шестмесечния срок по искане на 
органа, занимаващ се с обжалването. 
Тази продължителност следва да бъде 
достатъчна, за да се даде възможност на 
правоприлагащите органи да запазят 
необходимите доказателства във връзка 
с разследванията, като същевременно се 
гарантира балансът със съответните 
основни права.

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
три месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 
се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 
тримесечния срок по искане на органа, 
занимаващ се с обжалването. Тази 
продължителност следва да бъде 
достатъчна, за да се даде възможност на 
правоприлагащите органи да запазят 
необходимите доказателства във връзка 
с разследванията, като същевременно се 
гарантира балансът със съответните 
основни права.

Or. en
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Обосновка

Шест месеца е прекалено дълъг период от време за запазване на съдържанието по 
време на процеса на обжалване.

Изменение 142
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 
Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи полезна 
информация за предприетите действия 
във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание.

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 
Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи полезна 
информация за предприетите действия 
във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 143
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Прозрачността на действията 
на съответните органи на Съюза и на 
компетентните органи във връзка с 
броя на издадените заповеди за 
премахване и подадените сигнали, 
както и със съхраняването на 
терористично съдържание и 
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свързаните данни, е от съществено 
значение за подобряване на тяхната 
отчетност към гражданите и за 
укрепване на доверието им в цифровия 
единен пазар. Компетентните органи 
следва да публикуват годишни 
доклади за прозрачността, 
съдържащи полезна информация за 
предприетите действия във връзка с 
използването от тяхна страна на 
терористичното съдържание и 
свързаните данни, съхранявани с цел 
откриване, разследване и наказателно 
преследване на терористични 
престъпления.

Or. en

Изменение 144
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване 
на жалби и да гарантират, че жалбите 
се обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Съответните органи на Съюза и 
компетентните органи, в 
сътрудничество с доставчиците на 
хостинг услуги, следва да създадат 
ефективни и достъпни механизми, 
позволяващи на доставчиците на 
съдържание, чието съдържание е 
било премахнато или до което 
достъпът е бил блокиран вследствие 
на заповед за премахване или на 
сигнал, да подадат жалба и да 
гарантират, че жалбите се обработват 
бързо и при пълна прозрачност спрямо 
доставчика на съдържание. Изискването 
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доставчикът на хостинг услуги да 
възстанови съдържанието, когато то е 
било премахнато поради грешка, не 
засяга възможността доставчиците на 
хостинг услуги да прилагат своите 
условия за ползване на други основания.

Or. en

Изменение 145
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

(25) Процедурите за подаване на 
жалби и за защита представляват 
необходима предпазна мярка срещу 
погрешното премахване на съдържание, 
защитено съгласно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация. Поради това доставчиците 
на хостинг услуги следва да създадат 
удобни за ползвателите механизми за 
подаване на жалби и да гарантират, че 
жалбите се обработват бързо и при 
пълна прозрачност спрямо доставчика 
на съдържание. Изискването 
доставчикът на хостинг услуги да 
възстанови съдържанието, когато то е 
било премахнато поради грешка, не 
засяга възможността доставчиците на 
хостинг услуги да прилагат своите 
условия за ползване на други основания. 
Процедурите за съдебна защита са 
отворени за доставчиците на 
хостинг услуги съгласно 
приложимите разпоредби от 
съответното законодателство.

Or. fr
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Изменение 146
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Съответните компетентни органи в 
сътрудничество с доставчиците на 
хостинг услуги следва да създадат 
удобни за ползвателите механизми за 
подаване на жалби и да гарантират, че 
жалбите се обработват бързо и при 
пълна прозрачност спрямо доставчика 
на съдържание. Изискването 
доставчикът на хостинг услуги да 
възстанови съдържанието, когато то е 
било премахнато поради грешка, не 
засяга възможността доставчиците на 
хостинг услуги да прилагат своите 
условия за ползване на други основания.

Or. en

Изменение 147
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
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достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на доставчика 
на съдържанието. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на доставчика 
на съдържанието. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори и 
обжалва решението, следва да бъде 
предоставена при поискване, при 
спазване на всички законови 
задължения за поверителност или за 
всяко ограничение, наложено в 
рамките на борбата срещу 
тероризма. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

Or. fr

Изменение 148
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на 
доставчика на съдържанието. В 
зависимост от обстоятелствата 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да заменят съдържанието, което се 
счита за терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
незаконно терористично съдържание, 
със съобщение, че то е било премахнато 
или че достъпът до него е бил блокиран 
в съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде 
предоставена. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 149
Доминик Билд
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Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, когато това е необходимо и 
оправдано, при издаването на заповеди 
за премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

Or. fr

Изменение 150
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано приемане на 
правила относно санкциите, както и 
тяхното изпълнение и прилагане, 
компетентните органи в държавите 
членки следва поддържат връзка и да 
си сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.
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Or. en

Изменение 151
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и 
оценката на конкретни проактивни 
мерки. Подобно сътрудничество е 
необходимо и във връзка с приемането 
на правила относно санкциите, както 
и във връзка с изпълнението и 
налагането на санкции.

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
съдебни органи в държавите членки 
следва да си сътрудничат по отношение 
на дискусиите, които водят с 
доставчиците на хостинг услуги, но 
също и с учебните заведения и 
организациите на гражданското 
общество, като например сдружения 
на журналисти, младежки 
организации, медиен надзор и др., във 
връзка с оценката, установяването и 
прилагането на целесъобразни и 
устойчиви проактивни мерки в 
борбата срещу тероризма и 
радикализацията.

Or. de

Изменение 152
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки могат да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
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установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е възможно и 
във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

Or. fr

Изменение 153
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка или компетентните 
органи на мястото, където се намира 
тяхното основно място на стопанска 
дейност или законният им представител, 
за съществуването на доказателства за 
терористични престъпления, за които са 
узнали. За да се гарантира 
пропорционалността, това задължение е 
ограничено до терористичните 
престъпления, определени в член 3, 
параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541. 
Задължението за уведомяване не 
предполага задължение за доставчиците 
на хостинг услуги активно да търсят 
такива доказателства. Засегнатата 
държава членка е държавата членка, 
която има юрисдикция при 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления в съответствие с 
Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на 
гражданството на извършителя на 
престъплението или на потенциалната 
жертва на престъплението или на 

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка и компетентните органи 
на мястото, където се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител, за 
съществуването на доказателства за 
терористични престъпления, за които са 
узнали или за всяка подозрителна 
подробност, свързана с възможно 
терористично престъпление. За да се 
гарантира пропорционалността, това 
задължение е ограничено до 
терористичните престъпления, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541. Задължението 
за уведомяване не предполага 
задължение за доставчиците на хостинг 
услуги активно да търсят такива 
доказателства, но доставчиците на 
хостинг услуги трябва да направят 
необходимото, за да съобщят на 
компетентните органи всяка 
подробност, за която има подозрение, 
че е свързана с терористично 
престъпление. Засегнатата държава 
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мястото на извършване на 
терористичния акт. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават информацията 
на Европол, който следва да действа в 
съответствие със своя мандат, 
включително да препраща 
информацията на съответните 
национални органи.

членка е държавата членка, която има 
юрисдикция при разследването и 
наказателното преследване на 
терористичните престъпления в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2017/541, въз основа на гражданството 
на извършителя на престъплението или 
на потенциалната жертва на 
престъплението или на мястото на 
извършване на терористичния акт. В 
случай на съмнение доставчиците на 
хостинг услуги могат да предават 
информацията на Европол, който следва 
да действа в съответствие със своя 
мандат, включително да препраща 
информацията на съответните 
национални органи.

Or. fr

Изменение 154
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка или компетентните 
органи на мястото, където се намира 
тяхното основно място на стопанска 
дейност или законният им представител, 
за съществуването на доказателства за 
терористични престъпления, за които са 
узнали. За да се гарантира 
пропорционалността, това 
задължение е ограничено до 
терористичните престъпления, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541. 
Задължението за уведомяване не 

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка или компетентните 
органи на мястото, където се намира 
тяхното основно място на стопанска 
дейност или законният им представител, 
за съществуването на непосредствена 
заплаха за живота или 
безопасността в резултат на 
терористични престъпления, за които са 
узнали. Задължението за уведомяване не 
предполага задължение за доставчиците 
на хостинг услуги активно да търсят 
такива доказателства. Засегнатата 
държава членка е държавата членка, 
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предполага задължение за доставчиците 
на хостинг услуги активно да търсят 
такива доказателства. Засегнатата 
държава членка е държавата членка, 
която има юрисдикция при 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления в съответствие с 
Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на 
гражданството на извършителя на 
престъплението или на потенциалната 
жертва на престъплението или на 
мястото на извършване на 
терористичния акт. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават информацията 
на Европол, който следва да действа в 
съответствие със своя мандат, 
включително да препраща 
информацията на съответните 
национални органи.

която има юрисдикция при 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления в съответствие с 
Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на 
гражданството на извършителя на 
престъплението или на потенциалната 
жертва на престъплението или на 
мястото на извършване на 
терористичния акт. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават информацията 
на Европол, който следва да действа в 
съответствие със своя мандат, 
включително да препраща 
информацията на съответните 
национални органи.

Or. en

Изменение 155
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
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бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

бързото им обработване. Доставчикът 
на хостинг услуги е свободен да 
определи съществуващо звено за 
контакт, при условие че то може да 
изпълнява всички функции, предвидени 
в настоящия регламент. С цел да се 
гарантира, че дадено терористично 
съдържание е премахнато или че 
достъпът до него е блокиран в срок от 
един час след получаване на заповед за 
премахване, доставчиците на хостинг 
услуги следва да гарантират, че звеното 
за контакт е действително и лесно на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата и е в състояние 
да предоставя бързо адекватни 
отговори на всяко запитване. 
Информацията относно звеното за 
контакт следва да включва информация 
относно езика, на който може да се 
общува с него. Звеното за контакт 
издава обратни разписки или всяко 
друго доказателство, потвърждаващо 
получаването на заповедта по 
електронен път. С цел да се улесни 
комуникацията между доставчиците на 
хостинг услуги и компетентните органи, 
доставчиците на хостинг услуги се 
насърчават да позволяват комуникация 
на един от официалните езици на 
Съюза, на който са налични техните 
условия за ползване. Доставчиците на 
хостинг услуги, които не са 
установени в Европейския съюз, 
следва, доколкото е възможно, да 
разполагат със звено за контакт, 
способно да обработва посочените по-
горе искания на един от основните 
езици за комуникация на Европейския 
съюз, по-специално английски, немски 
или френски. Доколкото е възможно, 
звеното за контакт разполага с номер 
или връзка за спешно повикване.

Or. fr



AM\1176247BG.docx 115/131 PE634.733v01-00

BG

Изменение 156
Марлене Мици

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран своевременно и без ненужно 
забавяне след получаване на заповед за 
премахване, доставчиците на хостинг 
услуги следва да гарантират, че звеното 
за контакт е на разположение. 
Информацията относно звеното за 
контакт следва да включва информация 
относно езика, на който може да се 
общува с него. С цел да се улесни 
комуникацията между доставчиците на 
хостинг услуги и компетентните органи, 
доставчиците на хостинг услуги се 
насърчават да позволяват комуникация 
на един от официалните езици на 
Съюза, на който са налични техните 
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са налични техните условия за ползване. условия за ползване.

Or. en

Обосновка

Не е реалистично от МСП да се изисква да премахват съдържанието в рамките на 1 
час след получаването на заповед за премахване, без да им се предостави време за 
подобаваща оценка на искането. Малките дружества просто няма да бъдат в 
състояние да изпълнят това условие, тъй като в повечето случаи те на практика не 
разполагат с достатъчно персонал, който да е на разположение 24 часа, седем дни в 
седмицата, и който да премахва съдържание в рамките на 1 час.

Изменение 157
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, като 
предприемат принудителни мерки с 
ненаказателен характер, като например 
плащането на глоби. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност, или неговия 
център на основни интереси или в 
която е определил свой законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, като 
предприемат принудителни мерки с 
ненаказателен характер, като например 
плащането на глоби. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
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държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

Or. fr

Изменение 158
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, като 
предприемат принудителни мерки с 
ненаказателен характер, като например 
плащането на глоби. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейният орган 
следва да може да налага изпълнението 
на своите заповеди, като предприема 
принудителни мерки с ненаказателен 
характер, като например плащането на 
глоби. По отношение на доставчик на 
хостинг услуги, който не е установен в 
Съюза и който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

Or. en
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Изменение 159
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, като 
предприемат принудителни мерки с 
ненаказателен характер, като например 
плащането на глоби. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейният орган 
следва да може да налага изпълнението 
на своите заповеди, като предприема 
принудителни мерки с ненаказателен 
характер, като например плащането на 
глоби. По отношение на доставчик на 
хостинг услуги, който не е установен в 
Съюза и който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

Or. en

Изменение 160
Мартина Михелс

Предложение за регламент
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва 
да определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови 
органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
прилагането на проактивни мерки и 
за налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи.

(37) Настоящият регламент налага 
определянето на съдебни органи в 
държавите членки, компетентни да 
издават заповеди за премахване и да 
разглеждат жалби.

Or. de

Изменение 161
Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи, 
включително съдебни, със съответен 
експертен опит и знания. Изискването 
за определяне на компетентни органи не 
означава непременно създаването на 
нови органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
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санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

прилагането на проактивни мерки и за 
налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи. Държавите членки 
уведомяват Европейската комисия за 
компетентните органи, които са 
определили за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 162
Марк Жуло, Светослав Христов Малинов, Милан Звер, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи, 
включително съдебни, със съответен 
експертен опит и знания. Изискването 
за определяне на компетентни органи не 
означава непременно създаването на 
нови органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
прилагането на проактивни мерки и за 
налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи. Държавите членки 
уведомяват Европейската комисия за 
компетентните органи, които са 
определили за целите на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 163
Франсис Замит Димек

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови 
органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
прилагането на проактивни мерки и 
за налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент всяка държава членка 
следва да определи един компетентен 
орган. Изискването за определяне на 
един компетентен орган не означава 
непременно създаването на нов орган, а 
може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващ орган. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и за налагането 
на санкции.

Or. en

Изменение 164
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
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а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи и как да се 
разпределят задачите между тези 
органи.

Or. fr

Изменение 165
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови 
органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
прилагането на проактивни мерки и за 
налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент всяка държава членка 
следва да определи един компетентен 
орган. Изискването за определяне на 
един компетентен орган не означава 
непременно създаването на нов орган, а 
може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващ орган. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

Or. en
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Изменение 166
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. Санкции 
могат да бъдат налагани, когато 
доставчикът на услуги е отказал 
недвусмислено и нееднократно да 
съобщи на компетентния орган, 
определен от съответната държава 
членка, приложените проактивни 
мерки срещу терористичното 
съдържание. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
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следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
и мащаба на доставчика на хостинг 
услуги, за да се определят 
пропорционални санкции, по-
специално ако доставчикът е 
МСП. Държавите членки следва да 
гарантират, че санкциите не насърчават 
премахването на съдържание, което не е 
терористично съдържание.

Or. fr

Изменение 167
Силвия Коста, Йоргос Граматикакис

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно тези санкции, които следва да 
са пропорционални и практически 
приложими, като се взема под 
внимание мащабът и характерът на 
въпросния доставчик на хостинг 
услуги. Особено тежки санкции следва 
да се налагат, в случай че доставчикът 
на хостинг услуги систематично не 
премахва терористично съдържание или 
не блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на заповедта 
за премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
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систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване, но без да се насърчава 
произволното премахване на 
съдържание, което не е 
терористично съдържание. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 168
Яна Том

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 

(38) Могат да са необходими 
санкции, за да се гарантира ефективното 
изпълнение от страна на доставчиците 
на хостинг услуги на задълженията 
съгласно настоящия регламент. 
Държавите членки следва да приемат 
правила относно санкциите, 
включително, когато е целесъобразно, 
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налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

насоки за налагане на глоби. Особено 
тежки санкции следва да се налагат, в 
случай че доставчикът на хостинг 
услуги систематично не премахва 
незаконно терористично съдържание 
или не блокира достъпа до него 
експедитивно, като се вземат под 
внимание мащабът и ресурсите на 
доставчика на хостинг услуги. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е незаконно 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 169
Светослав Христов Малинов, Андреа Бочкор, Марк Жуло, Богуслав Соник

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се (38) Необходими са санкции, за да се 
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гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции и че 
санкциите не бива да са наказателни 
по характер. Санкциите за неспазване 
на разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 170
Доминик Билд
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Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Използването на 
стандартизирани образци улеснява 
сътрудничеството и обмена на 
информация между компетентните 
органи и доставчиците на услуги, като 
им позволява да общуват по-бързо и по-
ефективно. Особено важно е да се 
гарантират бързи действия след 
получаването на заповед за премахване. 
Благодарение на образците се 
намаляват разходите за превод и се 
допринася за установяването на 
стандарт за високо качество. 
Формулярите за отговор следва да 
направят възможен стандартизирния 
обмен на информация, а това ще бъде от 
голямо значение, когато доставчиците 
на услуги не могат да спазяат 
изискванията. Каналите за подаване с 
удостоверена автентичност могат да 
гарантират автентичността на заповедта 
за премахване, включително точността 
на датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта.

(39) Използването на 
стандартизирани образци може да 
улесни сътрудничеството и обмена на 
информация между компетентните 
органи и доставчиците на услуги, като 
им позволява да общуват по-бързо и по-
ефективно. Особено важно е да се 
гарантират бързи действия след 
получаването на заповед за премахване. 
Благодарение на образците може да се 
намалят разходите за превод и се 
допринася за установяването на 
стандарт за високо качество. 
Формулярите за отговор следва да 
направят възможен стандартизирания 
обмен на информация, а това ще бъде от 
голямо значение, когато доставчиците 
на услуги не могат да спазят 
изискванията. Каналите за подаване с 
удостоверена автентичност могат да 
гарантират автентичността на заповедта 
за премахване, включително точността 
на датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта.

Or. fr

Изменение 171
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се даде възможност за 
бързо изменение, когато е необходимо, 
на съдържанието на образците, които да 
бъдат използвани за целите на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде делегирано 

(40) С цел да се даде възможност за 
бързо изменение, когато е необходимо, 
на съдържанието на образците, които да 
бъдат използвани за целите на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
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правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за изменение на приложения I, II и III 
към настоящия регламент. За да може 
да взема предвид развитието на 
технологиите и свързаната с това 
правна уредба, на Комисията следва 
да се предостави правомощието да 
приема делегирани актове с цел 
допълване на настоящия регламент с 
техническите изисквания за 
електронните средства, които да се 
използват от компетентните органи 
за връчването на заповедите за 
премахване. От особена важност е по 
време на своята подготвителна работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.15 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

правомощието за определен срок да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложения I, II и III към настоящия 
регламент. От особена важност е по 
време на своята подготвителна работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.15 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове. 
Също така Парламентът може да 
отмени правомощието за приемане 
на делегирани актове.

_________________ _________________
15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. fr

Изменение 172
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да 
събират информация относно 
прилагането на законодателството. 
Следва да се създаде подробна 
програма за мониторинг на крайните 
продукти, резултатите и 
въздействието на настоящия 
регламент, като целта е 
информацията от нея да се използва 
за оценка на законодателството.

(41) Държавите членки следва да 
събират информация относно 
прилагането на законодателството, 
доколкото е възможно и необходимо 
за оценката на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 173
Доминик Билд

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши оценка на настоящия 
регламент не по-рано от три години 
след влизането му в сила. Оценката 
следва да се основава на петте критерия 
за ефикасност, ефективност, уместност, 
съгласуваност и добавена стойност от 
ЕС. С нея ще се оцени функционирането 
на различните оперативни и технически 
мерки, предвидени в Регламента, 
включително ефективността на мерките 
за подобряване на откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
потенциално засегнатите права и 
интереси на трети страни, включително 
преглед на изискването за информиране 
на доставчиците на съдържание.

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши първа оценка на настоящия 
регламент не по-късно от три години 
след влизането му в сила, а след това и 
редовно. Оценката следва да се основава 
на петте критерия за ефикасност, 
ефективност, уместност, съгласуваност 
и добавена стойност от ЕС. С нея ще се 
оцени функционирането на различните 
оперативни и технически мерки, 
предвидени в Регламента, включително 
ефективността на мерките за 
подобряване на откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
потенциално засегнатите основни права, 
по-специално свободата на изразяване 
и интереси на трети страни, 
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включително преглед на изискването за 
информиране на доставчиците на 
съдържание.

Or. fr


