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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 12 септември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своето предложение с 
цел справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн чрез създаване 
на ясна и хармонизирана правна рамка за предотвратяване на злоупотребата с хостинг 
услуги.

Докладчикът отбелязва, че целта на това предложение е да се изяснят правните 
отговорности на доставчиците на хостинг услуги, които трябва да предприемат всички 
целесъобразни, разумни и пропорционални действия, необходими за гарантиране на 
безопасността на техните услуги и за бързото и ефективно откриване и премахване на 
терористично съдържание онлайн. 

Докладчикът изразява загриженост във връзка с няколко аспекта на подхода на ЕК, по-
специално по отношение на степента на зачитане на основните права, като свободата на 
изразяване на мнение и достъпа до информация, както и медийния плурализъм. 
Предложението в настоящия си вид поставя и няколко правни проблема по отношение 
на действащи норми, по-конкретно относно съответствието му с Директива 
2000/31/ЕО1 и Директива 2018/1808/ЕС2. 

Докладчикът счита, че е изключително важно в предложения регламент да не се 
излагат на риск и да не се предвижда дерогация от основните права и действащата 
правна рамка на ЕС.  В отговор на тези опасения докладчикът предлага редица 
изменения, чиято цел е да се изяснят от правна гледна точка някои от належащите 
въпроси.

Основните точки в проекта на становище са следните:

i) Определения (член 2)

– Доставчици на хостинг услуги

Предложеното определение за „доставчици на хостинг услуги“ е твърде обширно и 
неясно от правна гледна точка и може непреднамерено да обхване значителен брой 
доставчици, които не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент. 

                                               
1 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 – 16

2 Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение 
на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 
административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни 
условия, ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69 – 92.
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Докладчикът предлага определението да се стесни, така че да обхваща изключително 
доставчици на хостинг услуги, които дават възможност на своите потребители да 
предоставят съдържание на широката общественост.

– Терористично съдържание

По същия начин предложеното определение за „терористично съдържание“ следва 
допълнително да се поясни. Докладчикът предлага предложеното определение да се 
приведе в съответствие с Директива 2017/541/ЕС, както и изрично да изключва всички 
материали, използвани за образователни, журналистически и изследователски цели. 

ii) Заповеди за премахване (член 4)

– Компетентни органи

В параграф 1 се изисква компетентният орган да разполага с правомощието да 
постанови решение, с което да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне 
терористично съдържание или да блокира достъпа до него. Докладчикът счита, че само 
съдебните органи, които разполагат с достатъчно експертни познания, за да издадат 
валидна заповед за премахване, следва да са оправомощени да вземат такива решения. 

– Срок за изпълнение на заповедите за премахване

В параграф 2 се изисква доставчиците на хостинг услуги да премахват терористично 
съдържание или да блокират достъпа до него в срок от един час след получаването на 
заповедта за премахване. Въпреки че доставчиците следва да действат своевременно за 
премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание, един час 
изглежда твърде кратък срок за изпълнение на заповед за премахване.  Повечето 
доставчици, и по-специално МСП, не разполагат с необходимите ресурси да направят 
това в рамките на този срок.  Краткият срок, наред с посочените в член 18 тежки 
санкции, налагани на доставчиците в случай на неспазване на изискванията, също така 
предполага, че на практика засегнатите от заповедите за премахване страни биха били 
лишени от всякакво право или възможност за оспорване на тези заповеди. Това би 
могло евентуално да доведе до ситуации на злоупотреби, като същевременно не се 
защитават в достатъчна степен основните права. Следва да се отбележи и че някои 
файлове с движещи се изображения или със звуково съдържание биха могли да 
продължават повече от един час.

Поради това е необходимо достатъчно време за изпълнението на заповедите за 
премахване. „Един час“ следва да се замени с „без ненужно забавяне“, което би дало 
възможност на доставчиците да изпълняват заповедите за премахване по балансиран и 
подходящ начин. 

– Изключения 

В параграфи 7 и 8 се предвиждат възможните изключения, при които доставчиците 
може да не изпълнят заповедите за премахване в случай на непреодолима сила, 
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фактическа невъзможност, явни грешки или липса на достатъчно информация. 
Докладчикът обаче счита тези изключения за твърде ограничени и поради това 
предлага да се добавят изключения, основани на технически или оперативни причини. 

iii) Проактивни мерки (член 6)

В член 6 се изисква, когато е целесъобразно, доставчиците на хостинг услуги да 
предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на 
терористично съдържание онлайн. В същия член се изисква и доставчиците на хостинг 
услуги да представят доклад във връзка с конкретните проактивни мерки, които са 
предприели с цел предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, 
което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран.

Докладчикът счита, че този член е изключително проблематичен, тъй като води до 
налагане на доставчиците на хостинг услуги на общо задължение за контрол в 
противоречие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО.

Въпреки че ЕК възнамерява да избегне този проблем, като предоставя известна правна 
сигурност, уточнявайки в съображение 19, че „решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо 
задължение за контрол“, това е абсолютно недостатъчно, за да се гарантира, че няма да 
бъде наложено общо задължение за контрол. Противно на това Комисията заявява, че 
предвид „особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично 
съдържание,“ на държавите може да е позволено „по изключение да предвидят 
дерогация от този принцип съгласно съответна уредба на ЕС“. Това би създало 
значително отклонение в съществуващия правен подход по отношение на 
задълженията, свързани с онлайн хостинг услугите и режима на отговорност, на който 
подлежат, както и би имало драматично въздействие върху основните права.

Освен това член 6 създава известни проблеми във връзка с Директива 2018/1808/ЕС.  
Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които попадат в 
приложното поле на предложения регламент, ще трябва да предприемат проактивни 
мерки. В член 28б, параграф 1 от директивата се изисква доставчиците на платформи за 
споделяне на видеоклипове „да предприемат подходящи мерки за защита на широката 
общественост от предавания (...) със съдържание, чието разпространение съставлява 
престъпление съгласно правото на Съюза, а именно публично подстрекаване към 
извършване на терористични престъпления съгласно предвиденото в член 5 от 
Директива (ЕС) 2017/541“. В него също така ясно се заявява, че тези мерки „не могат да 
водят до мерки за предварителен контрол или филтриране на качването на съдържание, 
което не съответства на член 15 от Директива 2000/31/ЕО“. Следователно изглежда, че 
проактивните мерки са несъвместими със забраната за предварителен контрол и 
филтриране на качването на съдържание, както е предвидено в Директивата за аудио-
визуалните медийни услуги (ДАВМУ).

Във връзка с това, като се имат предвид правните противоречия между предложения 
регламент и Директива 2000/31/ЕО и Директива 2018/1808/ЕС, докладчикът предлага 
заличаването на член 6.
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iv) Санкции

В член 18 се предвиждат редица санкции, приложими при нарушения от страна на 
доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от регламента. 
Предвиждат се сериозни финансови санкции в случай на системно неспазване от страна 
на доставчиците на хостинг услуги на заповедите за премахване. Докладчикът счита, че 
държавите членки следва да определят санкции на национално равнище по 
пропорционален и практически осъществим начин. Те следва също така да решат дали 
да налагат финансови санкции на доставчиците. Поради това докладчикът предлага да 
се премахнат предложените от Комисията финансови санкции както с цел да се избегне 
прекаленото натоварване на по-малките доставчици, които не биха могли да понесат 
такива финансови санкции, така и с цел да не се създаде ситуация, при която 
дружествата може да прекалят с блокирането и премахването на съдържание, за да се 
предпазят от евентуални финансови санкции.

Наред с тези основни положения, докладчикът прави редица изменения за поясняване 
на различни от правна гледна точка въпроси във връзка със зачитането на основните 
права, механизмите за правна защита и правото на обжалване. 

Накрая, докладчикът би желал да припомни някои основни принципи, които са от 
съществено значение за предотвратяването на радикализацията, водеща до тероризъм и 
насилнически екстремизъм, които надхвърлят всякакви мерки, които Съюзът би могъл 
да предприеме за справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн. 
Не бива да се подценява значението на медийната и цифровата грамотност за всички 
граждани от всички възрасти. В тази връзка сред основните действия, които трябва да 
бъдат предприети за предотвратяване на радикализацията, Съюзът следва да гарантира 
съгласуваността в своята политика и да се опита да насърчава по-тясното 
сътрудничество с гражданското общество и доставчиците на онлайн услуги с цел 
справяне с предизвикателствата, пред които са изправени онлайн. Трябва да се повишат 
усилията за насърчаване на младите хора да мислят критично по отношение на 
екстремистките съобщения, публикувани онлайн. От изключително значение са и 
добрите практики и научните изследвания относно включването на медийната 
грамотност във формалното образование и обучение, както и в неформалното и 
самостоятелното учене.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия (5) Настоящият регламент следва 
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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.

да се прилага, без да се засяга член 14 
от Директива 2000/31/ЕО8. По-
конкретно, освобождаването от 
отговорност, което се предоставя на 
доставчиците на хостинг услуги, не 
следва да бъде засегнато от 
предприеманите от тях мерки в 
съответствие с настоящия регламент. 
Настоящият регламент не следва да
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

Обосновка

Важно е да се гарантира правната съгласуваност в съществуващата правна рамка на 
ЕС.

Изменение 2

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 се 
гарантира 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 съдебни органи и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да приемат само мерки, които са 
необходими, подходящи и 
пропорционални в едно демократично 
общество, при надлежно зачитане на 
свободата на изразяване на мнение,
правото на споделяне на информация, 
както и на медийния плурализъм, 
които са сред важните фундаменти
на плуралистичното и демократично 
общество, както и една от ценностите, 
на които се основава Съюзът.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че настоящият регламент следва да се прилага при строго 
зачитане на основните права. Настоящият регламент не следва при никакви 
обстоятелства да застрашава или уронва зачитането на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, както и медийния плурализъм.
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Изменение 3

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, както и възможността 
доставчиците на хостинг услуги да 
оспорват всяко решение, с което се 
налагат санкции, пред съдилищата на 
държавата членка, където са 
установени или имат законно 
представителство.

Or. en

Изменение 4

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 

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

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 и което следва да включва
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, не следва 
обаче да се счита за терористично 
съдържание и поради това следва да 
се изключи от приложното поле на 
настоящия регламент. По същия 
начин изразяването на радикални, 
полемични или противоречиви гледни 
точки в обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.
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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.

__________________ __________________

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

Целта е да се изясни приложното поле на регламента, както и какво би могло да се 
счита за „терористично съдържание“ за целите на настоящия регламент. От 
определението следва изрично да се изключат материалите, използвани за 
образователни, журналистически и изследователски цели, както и всякакви 
противоречиви становища или гледни точки, които допринасят за демократичния 
дебат в едно плуралистично общество. При изпълнението на настоящия регламент 
следва да се гарантира свободата на изразяване на мнение.

Изменение 5

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 

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага само за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и предоставят този материал
на разположение на широката 
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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.

общественост, което означава, че 
доставчиците на съдържание не 
определят предварително обхвата на 
потенциалните ползватели на 
съдържанието. Например, такива 
доставчици на услуги включват 
платформи за споделяне на 
видеоклипове, платформи на 
социалните мрежи, услуги за видео 
стрийминг, услуги за споделяне на 
образ и звук, услуги за споделяне на 
файлове и други услуги за изчисления в 
облак и съхранение, с изключение на 
доставчици на услуги за изчисления в 
облак между стопански субекти, 
доколкото предоставят материалите 
на разположение на широката 
общественост. Следователно за 
целите на настоящия регламент 
„обикновен пренос“ и други 
електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Европейския кодекс за 
електронните съобщения, 
доставчици на услуги по кеширане, 
други услуги, предоставяни в другите 
нива на интернет 
инфраструктурите, като например 
регистри и регистратори, системи за 
имена на домейни (DNS), прилежащи 
услуги като платежни услуги, 
координирано блокиране на услуги 
(DDoS), защитни услуги, 
междуличностни съобщителни 
услуги, които дават възможност за 
пряк междуличностен и 
интерактивен обмен на информация 
между определен брой лица, като 
лицата, започващи или участващи в 
комуникацията, определят адресата 
(адресатите) ѝ, следва да бъдат 
изключени от неговото приложно 
поле. 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 
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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

Обосновка

Важно е да се поясни кои доставчици на хостинг услуги са обхванати от 
определението. В него следва да се включват само доставчици на услуги, съхраняващи 
материали, които се разпространяват до широката общественост.

Изменение 6

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, 

(12) Без да се засяга член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО, доставчиците 
на хостинг услуги следва да изпълняват 
определени задължения за полагане на 
грижа с цел спиране на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. 
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 
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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.

отношение на съдържанието, което 
съхраняват и предоставят на 
разположение на широката 
общественост, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при надлежно зачитане на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира правната съгласуваност на предложения регламент с 
Директива 2000/31/ЕО.

Изменение 7

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

(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. Доставчиците на хостинг 
услуги са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание или да 
блокират достъпа до него за 
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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.

ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 8

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, 
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.

(14) Компетентните съдебни 
органи следва да предадат 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.

__________________ __________________

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
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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).

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 9

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 проактивна 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 

заличава се
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хостинг услуги, е признак за ниска
степен на излагане на терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 10

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 

заличава се
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върху основните права.

Or. en

Изменение 11

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, 

заличава се
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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 12

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 

заличава се
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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 13

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 

(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 ефективни и
удобни за ползвателите механизми за 
подаване на жалби и за правна защита, 
за да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
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премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.
Държавите членки също така следва 
да гарантират, че доставчиците на 
хостинг услуги и доставчиците на 
съдържание могат да упражняват 
правото си на съдебна защита по 
ефективен начин. Освен това 
доставчиците на съдържание, чието 
съдържание е било премахнато 
вследствие на заповед за премахване, 
следва да имат право на ефективна 
съдебна защита в съответствие с 
член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Следва да бъдат създадени 
ефективни механизми за обжалване 
на национално равнище, за да се 
гарантира, че всяка страна, която е 
обект на заповед за премахване, 
издадена от компетентен съдебен 
орган, следва да има право на 
обжалване пред съдебен орган. 
Процедурата по обжалване не засяга 
разделението на правомощията в 
рамките на националните съдебни 
системи.

Or. en

Изменение 14

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) Като цяло, 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. Доставчиците на хостинг 
услуги следва, когато е възможно, да 
информират доставчиците на 
съдържание чрез всички налични 
средства за всяко съдържание, което 
доставчикът на хостинг услуги е 
премахнал. Когато обаче
компетентните съдебни 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 15

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 

(38) Държавите членки следва да 
определят санкции, за да се гарантира 
ефективното изпълнение от страна на 
доставчиците на хостинг услуги на 
задълженията съгласно настоящия 
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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.

регламент. Държавите членки следва да 
приемат правила относно тези 
санкции, които следва да са 
пропорционални и практически 
приложими, като се взема под 
внимание размерът и естеството на 
въпросния доставчик на хостинг 
услуги. Когато се определя дали следва 
да бъдат наложени финансови 
санкции, държавите членки следва 
надлежно да отчитат финансовите 
ресурси на съответния доставчик.
Тежки санкции следва да се налагат, в 
случай че доставчикът на хостинг 
услуги систематично не премахва 
терористично съдържание или не 
блокира достъпа до него. 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, 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.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да определят на национално равнище санкции, които да 
бъдат налагани на доставчиците на хостинг услуги, които не спазват заповед за 
премахване. Тези санкции следва да са практически приложими и пропорционални и да 
отчитат размера на съответния доставчик. По-малките доставчици на хостинг 
услуги може да бъдат сериозно засегнати от тежките финансови санкции, което би 
ги натоварило прекомерно и би застрашило устойчивостта им.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват единни правила за 
предотвратяване на злоупотребата с 
хостинг услуги за разпространение на 
терористично съдържание онлайн. С 
него се установяват по-специално:

1. Без да се засягат 
задълженията за зачитане на 
основните права и основните правни 
принципи, залегнали в член 6 от ДЕС,
с настоящия регламент се установяват 
правила за предотвратяване на 
злоупотребата с хостинг услуги за 
разпространение на терористично 
съдържание онлайн. С него се 
установяват по-специално:

Or. en

Обосновка

Тук е изключително важно да се припомни, че предложеният регламент и неговото 
приложно поле следва да се прилагат при строго зачитане на основните права, по-
специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и на 
медийния плурализъм. Предложеният регламент следва да не уронва, пренебрегва или 
застрашава тези права при никакви обстоятелства.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) набор от мерки, които да бъдат 
въведени от държавите членки с цел 
идентифициране на терористично 
съдържание, гарантиране на бързото му 
премахване от доставчиците на хостинг 
услуги и улесняване на 
сътрудничеството с компетентните
органи в други държави членки, 
доставчици на хостинг услуги и, когато 
е целесъобразно, съответните органи на 

б) набор от мерки, които да бъдат 
въведени от държавите членки с цел 
идентифициране на терористично 
съдържание, гарантиране на бързото му 
премахване от доставчиците на хостинг 
услуги и улесняване на 
сътрудничеството със съответните 
компетентни съдебни органи в други 
държави членки, доставчици на хостинг 
услуги и, когато е целесъобразно, 
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Съюза. съответните органи на Съюза.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, които се 
състоят в съхраняването по искане на 
доставчика на съдържание на 
информация, предоставяна от самия 
него, и в предоставяне на съхраняваната 
информация на разположение на трети 
страни;

(1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, които се 
състоят в съхраняването по искане на 
доставчика на материали, 
предоставяни от самия него, и в 
предоставяне на съхраняваната 
информация на разположение на 
широката общественост;

Or. en

Обосновка

Определението на „доставчик на хостинг услуги“ по начина, по който е предложено 
от Комисията, е твърде обширно. То следва да се поясни и да се съсредоточи само 
върху „предоставяне на разположение на широката общественост“. 
Разпространението на съдържание до ограничен брой ползватели или в частен 
контекст следва да се изключи от приложното поле.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „терористични престъпления“ 
означава престъпления по смисъла на
член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 
2017/541;

(4) „терористични престъпления“ 
означава едно от умишлените деяния, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541;

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „терористично съдържание“ 
означава информация от един или 
няколко от следните видове:

(5) „терористично съдържание“ 
означава всички материали, различни 
от материалите, използвани за 
образователни, журналистически и 
изследователски цели, които може да 
допринесат за извършването на 
умишлени деяния, представляващи 
престъпления съгласно националното 
право, посочени в член 3, параграф 1, 
букви а) – и) от Директива 
2017/541/ЕС, чрез:

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация, с която се 
подбужда към или се пропагандира, 
включително чрез възхвала,
извършването на терористични 
престъпления, като по този начин се 
създава опасност от извършването на 
такива деяния;

a) подбуждане към или
пропагандиране на извършването на 
терористични престъпления, като по 
този начин се създава опасност от 
извършването на такива деяния;

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, с която се 
насърчава съучастието в
терористични престъпления;

б) склоняване на лица или групи 
лица да допринасят за извършването 
на терористични престъпления;

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация, с която се 
популяризират дейностите на 
терористична група, по-специално като 
се насърчава участието или 
подкрепата за терористична група по 
смисъла на член 2, параграф 3 от 
Директива (ЕС) 2017/541;

в) популяризиране на дейностите 
на терористична група, по-специално 
чрез склоняване на лица или група 
лица да участват в престъпните 
дейности на терористична група или да 
ги подкрепят по смисъла на член 2, 
параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/541;

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на терористично 
съдържание на разположение на трети 
страни чрез услугите на доставчици 
на хостинг услуги;

(6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на терористично 
съдържание на разположение на 
широката общественост;

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „основно място на стопанска 
дейност“ означава главното управление 
или седалището, в което се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативният контрол.

(9) „основно място на стопанска 
дейност“ означава главното управление 
или седалището, в което се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативният контрол в Съюза.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
предприемат целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент 
срещу разпространението на 
терористично съдържание и за защита 
на ползвателите от терористично 
съдържание. При това те действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин, като 
зачитат надлежно основните права на 
ползвателите и вземат предвид 
фундаменталното значение на
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
предприемат целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент 
срещу разпространението на 
терористично съдържание и за защита 
на ползвателите от терористично 
съдържание. При това те действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин, като 
зачитат надлежно основните права на 
ползвателите, по-специално свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
включват в своите условия за ползване 
разпоредби за предотвратяване на
разпространението на терористично 
съдържание и ги прилагат.

2. Без да се засягат членове 14 и 
15 от Директива 2000/31/ЕО,
доставчиците на хостинг услуги 
включват в своите условия за ползване 
разпоредби, които им забраняват да 
съхраняват терористично 
съдържание и ги задължават да 
предприемат подходящи мерки за 
справяне с разпространението на 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Доставчиците на платформи 
за споделяне на видеоклипове, които 
отговарят на критериите в 
определението за „доставчици на 
хостинг услуги“, посочено в член 1, 
параграф 1, предприемат 
необходимите мерки за справяне с 
разпространението на терористично 
съдържание в съответствие с 
член 28б, параграф 1, буква в) и 
параграф 3 от Директива 
2018/1808/ЕС.

Or. en

Обосновка

В преразгледаната Директива за аудиовизуалните медийни услуги се разглежда 
въпросът за разпространението на терористично съдържание онлайн на платформи 
за споделяне на видеоклипове. От доставчиците на платформи за споделяне на 
видеоклипове се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на широката 
общественост от съдържание, съдържащо публично подстрекаване към извършване 
на терористични престъпления. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги 
изрично изключва подобна възможност за доставчиците на платформи за споделяне 
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на видеоклипове, когато се предприемат такива мерки за предварителен контрол или 
филтриране на качването на съдържание, което не съответства на член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган 
разполага с правомощието да 
постанови решение, с което да изиска
от доставчика на хостинг услуги да 
премахне терористично съдържание или 
да блокира достъпа до него.

1. Компетентните съдебни 
органи разполагат с правомощието да 
постановяват решение, с което да 
изискат от доставчика на хостинг 
услуги да премахне терористично 
съдържание или да блокира достъпа до 
него.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него в срок от 
един час след получаването на 
заповедта за премахване.

2. Без да се засягат членове 14 и 
15 от Директива 2000/31/ЕО,
доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него без 
ненужно забавяне след получаването 
на заповедта за премахване.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок от един час за изпълнението на заповед за премахване от страна 
на доставчиците на хостинг услуги е както нереалистичен, така и неосъществим на 
практика за повечето доставчици. Въпреки че в член 4 от предложения регламент се 
предвижда посочването на причини за неспазването на предложения срок от 
доставчика, е необходимо да се гарантира, че тази разпоредба може да бъде 
изпълнена по ефективен начин.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта за 
премахване поради непреодолима сила 
или фактическа невъзможност, която не 
се дължи на доставчика на хостинг 
услуги, той информира без ненужно 
забавяне компетентния орган за това, 
като обяснява причините, използвайки 
образеца от приложение III. Крайният 
срок, посочен в параграф 2, се прилага 
веднага щом посочените причини 
престанат да съществуват.

7. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта за 
премахване поради непреодолима сила,
фактическа невъзможност, която не се 
дължи на доставчика на хостинг услуги,
или по технически или оперативни 
причини, той информира без ненужно 
забавяне компетентния орган за това, 
като обяснява причините, използвайки 
образеца от приложение III.

Or. en

Обосновка

Освен случаите на непреодолима сила или по причини, които са извън контрола на 
съответния доставчик, може да има и други причини, като например от технически 
или оперативен характер, които биха могли да попречат на съответния доставчик да 
изпълни дадена заповед за премахване.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта за 
премахване, тъй като в нея се съдържат 
явни грешки или не се съдържа 
достатъчно информация за изпълнение 
на заповедта, доставчикът на хостинг 
услуги уведомява без ненужно забавяне 
компетентния орган за това, като 
изисква пояснения, използвайки 
образеца от приложение III. Крайният 

8. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта за 
премахване, тъй като в нея се съдържат 
явни грешки или не се съдържа 
достатъчно информация за изпълнение 
на заповедта, доставчикът на хостинг 
услуги уведомява без ненужно забавяне 
компетентния орган за това, като 
изисква пояснения, използвайки 
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срок, посочен в параграф 2, се прилага 
веднага щом посочените пояснения 
бъдат предоставени.

образеца от приложение III.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на член 4, параграф 2.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Компетентният орган, издал 
заповедта за премахване, информира 
компетентния орган, който следи за 
прилагането на проактивните мерки, 
посочени в член 17, параграф 1, 
буква в), когато заповедта за 
премахване стане окончателна. 
Дадена заповед за премахване става 
окончателна, когато не е била 
обжалвана в рамките на срока, 
предвиден за това в приложимото 
национално законодателство, или 
когато е била потвърдена след 
обжалване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението, с което се заличава член 6.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта 
за премахване по оперативни или 
технически причини, той уведомява 
компетентния съдебен орган, като 
обяснява причините за това, както и 
описва действията, които 
възнамерява да предприеме, за да се 
съобрази напълно със заповедта за 
премахване, използвайки образеца от 
приложение III.

Or. en

Обосновка

Целта е да се постигне съгласуваност с изменението на член 4, параграф 7.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

1. Компетентният съдебен орган, 
посочен в член 4, параграф 1, 
представя копие от заповедта за 
премахване на посочения в член 17, 
параграф 1, буква а) компетентен 
съдебен орган на държавата членка, в 
която се намира основното място на 
стопанска дейност на доставчика на 
хостинг услуги, едновременно с 
изпращането ѝ на доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
член 4, параграф 5.

2. Когато компетентният 
съдебен орган на държавата членка, в 
която се намира основното място на 
стопанска дейност на доставчика на 
хостинг услуги, има разумни 
основания да смята, че заповедта за 
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премахване може да окаже 
въздействие върху основните 
интереси на тази държава членка, 
той информира издаващия 
компетентен орган.

3. Компетентният съдебен орган 
взема предвид тези обстоятелства и 
при необходимост оттегля или 
адаптира заповедта за премахване.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Обосновка

По начина, по който е предложен от Комисията, член 6 изглежда несъвместим с 
Директива 2000/31/ЕО и Директива 2018/1808/ЕС. Докладчикът напълно подкрепя 
предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, но 
то не може да бъде подкрепено или осъществено по този начин, който е в пълно 
несъответствие с действащото в момента законодателство.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, 
с подходящо обяснение за 

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание.
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функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно мерките 
на доставчика на хостинг услуги за 
предотвратяване на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран, 
тъй като се счита за терористично 
съдържание;

заличава се

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) брой на материалите с 
терористично съдържание, които са 
били премахнати или достъпът до които 
е бил блокиран вследствие съответно
на заповеди за премахване, сигнали или 

в) брой на материалите с 
терористично съдържание, които са 
били премахнати или достъпът до които 
е бил блокиран вследствие на заповед за 
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проактивни мерки; премахване или сигнали;

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се

Гаранции по отношение на 
използването и прилагането на 

проактивните мерки

1. Когато доставчиците на 
хостинг услуги използват 
автоматизирани средства съгласно 
настоящия регламент по отношение 
на съдържанието, което съхраняват, 
те предоставят ефективни и 
подходящи гаранции за точността и 
обосноваността на решенията, 
вземани във връзка с това 
съдържание, и по-специално на 
решенията за премахване на 
съдържание, което се счита за 
терористично, или за блокирането на 
достъпа до него.

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол и проверки от 
човек, когато това е целесъобразно и 
при всички случаи когато се изисква 
подробна преценка на съответния 
контекст, за да се определи дали 
съдържанието трябва да се счита за 
терористично.

Or. en



PA\1172153BG.docx 37/43 PE632.087v01-00

BG

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват ефективни и достъпни
механизми, позволяващи на 
доставчиците на съдържание, чието 
съдържание е било премахнато или до 
което е бил блокиран достъпът 
вследствие на сигнал съгласно член 5 
или на проактивни мерки съгласно 
член 6, да подадат жалба срещу 
действието на доставчика на хостинг 
услуги с искане съдържанието да бъде 
възстановено.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват механизми, позволяващи на 
доставчиците на съдържание, чието 
съдържание е било премахнато или до 
което е бил блокиран достъпът, да 
подадат жалба срещу действието на 
доставчика на хостинг услуги с искане 
съдържанието да бъде възстановено.

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни органи разполагат 
с необходимия капацитет и с 
достатъчни ресурси за постигане на 
целите и за изпълнение на техните 
задълженията по настоящия регламент.

Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни съдебни органи 
разполагат с необходимия капацитет и с 
достатъчни ресурси за постигане на 
целите и за изпълнение на техните 
задълженията по настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за наблюдението на 
прилагането на проактивни мерки в 
съответствие с член 6;

заличава се

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушения от страна 
на доставчиците на хостинг услуги на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното налагане. Тези 
санкции се ограничават до нарушения 
на задълженията, произтичащи от:

1. Държавите членки определят 
санкции за нарушения от страна на 
доставчиците на хостинг услуги на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното налагане. Тези 
санкции се ограничават до нарушения 
на задълженията, произтичащи от:

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член 6, параграфи 2 и 4 (доклади 
за проактивните мерки и приемането 
на мерки след решение за налагане на 
конкретни проактивни мерки);

заличава се

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) член 9 (гаранции по отношение 
на проактивните мерки);

заличава се

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки 
гарантират, че системното 
неспазване на задълженията по 
член 4, параграф 2 подлежи на 
финансови санкции в размер до 4% от 
общия оборот на доставчика на 
хостинг услуги за последната 

заличава се
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финансова година.

Or. en

Обосновка

Тези финансови санкции изглеждат непропорционални и може да натоварят 
прекомерно по-малките доставчици. Важно е определените от държавите членки 
санкции да са пропорционални и практически осъществими.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Технически изисквания и изменения на 
образците за заповедите за 

премахване

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 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.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема такива 
делегирани актове за изменение на 
приложения I, II и III с цел да се 
предприемат ефективни действия 
при евентуална необходимост от 
подобрения по отношение на 
съдържанието на формулярите за 
заповед за премахване и формулярите, 
които да се използват за 
предоставяне на информация относно 
невъзможността за изпълнение на 
заповед за премахване.

Or. en
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 19, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от 
[датата на прилагане на настоящия 
регламент].

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 19, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година.
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5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 19, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражение в срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно 
конкретните проактивни мерки, 
предприети съгласно член 6, 
включително количеството 
терористично съдържание, което е 
било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран, и съответните 
срокове;

заличава се

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правната съгласуваност с предложеното заличаване 
на член 6.
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Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение III – раздел Б – точка i – параграф 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по технически или оперативни 
причини

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правна съгласуваност с предложеното изменение на 
член 4, параграф 7.

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение III – раздел Б – точка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) моля, представете описание на 
действията, които възнамерявате да 
предприемете за отстраняването на 
посочените по-горе технически или 
оперативни причини, за да изпълните 
заповедта за премахване

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира правна съгласуваност с предложеното изменение на 
член 4, параграф 7.
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