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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн услуги (Регламентът „P2B“) беше направено 
като пряк резултат от призивите на Парламента, отправени в неговата резолюция от 15 
юни 2017 г. относно онлайн платформите и цифровия единен пазар1. 

В своето становище към този доклад комисията по правни въпроси призова за 
подходяща и пропорционална регулаторна рамка, която ще гарантира отговорност, 
справедливост, доверие и прозрачност на протичащите в рамките на платформите 
процеси с цел избягването на дискриминация и произвол по отношение на бизнес 
партньорите във връзка с, inter alia, достъпа до услугата, подходящото и справедливо 
позоваване, резултатите от търсенето или функционирането на съответните приложно-
програмни интерфейси, въз основа на принципи на оперативна съвместимост и 
съответствие, приложими по отношение на платформите.

Докладчикът приветства предложението за регламент „P2B“, като първо усилие за 
регулиране в тази област от страна на който и да е законодател, и предлага този 
инструмент да стане по-балансиран в някои отношения.

Що се отнася до прозрачността при класирането, докладчикът счита, че трябва да се 
намери баланс с правилата за конкуренцията. Поради това от платформите следва да се 
изисква да оповестяват принципите, стоящи в основата на параметрите, определящи 
класирането, но не и самите алгоритми, които следва да се считат за търговска тайна.

Също така е много важно да се прави разлика между трансакция и иницииране на 
трансакция. Обикновено търсене на продукт или услуга чрез търсачка не следва да се 
разглежда като иницииране на трансакция, а само като искане за информация, което би 
могло да доведе до иницииране на трансакция.

Въпреки че докладчикът приветства изискването посредническите онлайн услуги да 
предприемат корективни мерки чрез създаване на вътрешни механизми за правна 
защита, медиацията не следва да бъде задължителна стъпка, преди бизнес ползвателят 
да може да използва съдебни производства.

Докладчикът счита, че този целеви инструмент е приветствана първа стъпка за 
регулиране в тази област, но трябва да се има предвид, че много други аспекти ще 
трябва да бъдат регулирани в бъдеще. Поради това е важно още в този инструмент да 
се предвиди обстоен процес на преразглеждане.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Посредническите онлайн услуги 
и онлайн търсачките, както и 
търговията, извършвана с помощта на 
тези услуги, се отличават със своя 
изначално присъщ трансграничен 
потенциал и имат особено значение за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на Съюза в 
съвременните икономически условия. 
Потенциално нелоялните и вредни 
търговски практики на някои 
доставчици на такива услуги по 
отношение на бизнес ползвателите и 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове възпрепятстват пълното 
реализиране на посочения 
трансграничен потенциал и водят до 
отрицателни последствия за правилното 
функциониране на вътрешния пазар. 
Допълнителен фактор за трудностите 
при пълното реализиране на този 
потенциал за правилното 
функциониране на вътрешния пазар е 
несъгласуваността между нормативните 
уредби на някои държави членки, които 
регулират посредническите онлайн 
услуги с различна степен на 
ефективност, докато в други държави 
членки въвеждането на подобна уредба 
е все още на етап на обсъждане.

(5) Посредническите онлайн услуги 
и онлайн търсачките, както и 
трансакциите, извършвани с помощта 
на тези услуги, се отличават със своя 
изначално присъщ трансграничен 
потенциал и имат особено значение за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на Съюза в 
съвременните икономически условия. 
Потенциално нелоялните и вредни 
търговски практики на някои 
доставчици на такива услуги по 
отношение на бизнес ползвателите и 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове възпрепятстват пълното 
реализиране на посочения 
трансграничен потенциал и водят до 
отрицателни последствия за правилното 
функциониране на вътрешния пазар. 
Допълнителен фактор за трудностите 
при пълното реализиране на този 
потенциал за правилното 
функциониране на вътрешния пазар е 
несъгласуваността между нормативните 
уредби на някои държави членки, които 
регулират посредническите онлайн 
услуги с различна степен на 
ефективност, докато в други държави 
членки въвеждането на подобна уредба 
е все още на етап на обсъждане.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Във връзка с глобалното 
измерение на посредническите онлайн 
услуги и онлайн търсачките настоящият 
регламент следва да се прилага по 
отношение на доставчиците на такива 
услуги, независимо дали те са 
установени в държава членка или извън 
Съюза, при условие че са изпълнени две 
кумулативни условия: на първо място, 
бизнес ползвателите или ползвателите 
на корпоративни уебсайтове следва да 
бъдат установени в Съюза; на второ 
място, при предоставянето на такива 
услуги бизнес ползвателите или 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове следва да предлагат своите 
стоки или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, най-малко за част 
от сделката. Тези потребители следва да 
се намират в Съюза, но не е необходимо 
тяхното местожителство да е на 
територията на Съюза, нито да са 
граждани на държава членка. Поради 
това настоящият регламент не следва да 
се прилага, когато бизнес ползвателите 
или ползвателите на корпоративни 
уебсайтове не са установени в Съюза 
или когато те са установени в Съюза, но 
използват посреднически онлайн услуги 
или онлайн търсачки, за да предлагат 
стоки или услуги единствено на 
потребители, намиращи се извън Съюза, 
или на лица, които не са потребители.

(7) Във връзка с глобалното
измерение на посредническите онлайн 
услуги и онлайн търсачките настоящият 
регламент следва да се прилага по 
отношение на доставчиците на такива 
услуги, независимо дали те са 
установени в държава членка или извън 
Съюза, при условие че са изпълнени две 
кумулативни условия: на първо място, 
бизнес ползвателите или ползвателите 
на корпоративни уебсайтове следва да 
бъдат установени в Съюза; на второ 
място, при предоставянето на такива 
услуги бизнес ползвателите или 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове следва да предлагат своите 
стоки или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, най-малко за част 
от сделката. Тези потребители следва да 
се намират в Съюза, но не е необходимо 
тяхното местожителство да е на 
територията на Съюза, нито да са 
граждани на държава членка. Поради 
това настоящият регламент не следва да 
се прилага, когато бизнес ползвателите 
или ползвателите на корпоративни 
уебсайтове не са установени в Съюза 
или когато те са установени в Съюза, но 
използват посреднически онлайн услуги 
или онлайн търсачки, за да предлагат 
стоки или услуги единствено на 
потребители, намиращи се извън Съюза, 
или изключително на лица, които не са 
потребители.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Широк спектър от търговските 
взаимоотношения между предприятия и 
потребителите се извършват чрез 
онлайн посредничеството на 
доставчици, предлагащи многостранни 
услуги, които по същество се основават 
на един и същ бизнес модел. За да бъдат 
обхванати услугите, които са от 
значение, определянето на 
посредническите онлайн услуги следва 
да се извърши по прецизен и 
технологично неутрален начин. По-
конкретно те следва да са услуги на 
информационното общество, които са 
насочени към улесняване на 
встъпването в преки търговски 
отношения между бизнес ползвателите 
и потребителите, без значение дали 
самите сделки се сключват офлайн или 
онлайн — на интернет портала на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги или на бизнес ползвателя. 
Услугите следва също така да се 
предоставят на основата на договорни 
отношения както между техните 
доставчици и бизнес ползватели, така и 
между доставчиците и потребителите. 
Следва да се счита, че такива договорни 
отношения съществуват, когато и двете 
засегнати страни изразят намерението 
си да бъдат обвързани по недвусмислен 
и проверим начин, без непременно да е 
необходимо изрично писмено съгласие.

(8) Широк спектър от търговските 
взаимоотношения между предприятия и 
потребителите се извършват чрез 
онлайн посредничеството на 
доставчици, предлагащи многостранни 
услуги, които по същество се основават 
на един и същ бизнес модел. За да бъдат 
обхванати услугите, които са от 
значение, определянето на 
посредническите онлайн услуги следва 
да се извърши по прецизен и 
технологично неутрален начин. По-
конкретно те следва да са услуги на 
информационното общество, чрез 
които се встъпва в търговски 
отношения между бизнес ползвателите 
и потребителите, без значение дали
самите сделки се сключват на интернет 
портала на съответния доставчик на 
посреднически услуги или на бизнес 
ползвателя. Услугите следва също така 
да се предоставят на основата на 
договорни отношения както между 
техните доставчици, така и бизнес 
ползватели, когато доставчиците 
действат като посредници по 
отношение на потребителите. Следва 
да се счита, че такива договорни 
отношения съществуват, когато и двете 
засегнати страни изразят намерението 
си да бъдат обвързани по недвусмислен 
и проверим начин, без непременно да е 
необходимо изрично писмено съгласие.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) От съображения за 
последователност определението 
„онлайн търсачка“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
съответства на определението, 
използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 
на Европейския парламент и на 
Съвета21.

(11) От съображения за 
последователност определението 
„онлайн търсачка“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
съответства на определението, 
използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 
на Европейския парламент и на 
Съвета21. Следва обаче да се поясни, че 
това определение обхваща търсенето 
на глас, както и онлайн търсачките, 
които пряко връщат информацията, 
свързана с поисканото съдържание.

__________________ __________________

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза (ОВ 
L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза (ОВ 
L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) Доставчиците на 
посреднически услуги могат да 
променят своите общи условия в 
отговор на практики, които могат да 
причинят непосредствена вреда на 
потребителите. Такива вредни 
практики могат да включват измами, 
спам, въпроси, свързани със 
сигурността, фишинг, злоупотреба с 
данните или финансовото положение 
на потребителите и др. Като се има 
предвид разнообразието на 
посредниците и съдържанието, което 
бизнес ползвателите 



PE628.386v01-00 8/29 PA\1163863BG.docx

BG

разпространяват чрез тях, такива 
вредни практики невинаги могат да се 
предвидят конкретно от доставчика 
на посредническа услуга. В такива 
случаи доставчиците на 
посреднически услуги са освободени от 
15-дневния срок на предизвестие за 
прилагане на новите общи условия.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се осигури защитата на 
бизнес ползвателите, следва да се 
предвиди възможност за компетентен 
съд да определи, че общите условия, 
които не отговарят на приложимите 
правила, не са обвързващи за бизнес 
ползвателя с действие ex nunc. Всяка 
подобна констатация на компетентен 
съд обаче следва да се отнася 
единствено до конкретните разпоредби 
на общите условия, които не отговарят 
на приложимите правила. Останалите 
разпоредби следва да останат валидни и 
изпълними, доколкото те могат да бъдат 
отделени от разпоредбите, 
неотговарящи на приложимите правила. 
Внезапните изменения на 
съществуващите общи условия могат да 
доведат до значителни смущения в 
дейността на бизнес ползвателите. С цел 
да бъдат ограничени отрицателните 
последици за бизнес ползвателите и да 
бъде възпряно подобно поведение, 
измененията, извършени в нарушение 
на задължението за предоставяне на 
определен срок на предизвестие, следва 
да се считат за нищожни и 
недействителни, т.е. да се счита, че 
изобщо не са съществували с действие 

(15) С цел да се осигури защитата на 
бизнес ползвателите, следва да се 
предвиди възможност за компетентен 
съд да определи, че общите условия, 
които не отговарят на приложимите 
правила, не са обвързващи за бизнес 
ползвателя с действие ex nunc. Всяка 
подобна констатация на компетентен 
съд обаче следва да се отнася 
единствено до конкретните разпоредби 
на общите условия, които не отговарят 
на приложимите правила. Останалите 
разпоредби следва да останат валидни и 
изпълними, доколкото те могат да бъдат 
отделени от разпоредбите, 
неотговарящи на приложимите правила. 
Внезапните изменения на 
съществуващите общи условия могат да 
доведат до значителни смущения в 
дейността на бизнес ползвателите. С цел 
да бъдат ограничени отрицателните 
последици за бизнес ползвателите и да 
бъде възпряно подобно поведение, 
измененията, извършени в нарушение 
на задължението за предоставяне на 
определен срок на предизвестие, следва 
да се считат за нищожни и 
недействителни за времетраенето на 
този срок на предизвестие.
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erga omnes и ex tunc.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Доставчик на посреднически 
онлайн услуги може да има основателни 
причини за решението си временно да 
преустанови или да прекрати 
предоставяните от него услуги, изцяло 
или частично, за даден бизнес 
ползвател, включително чрез 
прекратяване на предлагането на
отделни стоки или услуги на този 
ползвател или чрез премахване на 
резултатите от търсенето. Въпреки 
това, предвид обстоятелството, че 
такова решение може сериозно да 
засегне интересите на съответния 
бизнес ползвател, е необходимо да му 
бъде предоставена подходяща 
информация за причините. Изложението 
на мотивите следва да позволява на 
бизнес ползвателите да преценяват дали 
има възможност за обжалване на 
посоченото решение, с което биха се 
подобрили техните възможностите при 
необходимост да потърсят ефективна 
защита. Изискването за предоставяне на 
изложение на мотивите следва да 
спомогне за предотвратяване на 
неволното премахване на 
предоставеното от бизнес ползватели 
онлайн съдържание или за 
възстановяване на премахнато 
съдържание, което доставчикът по 
погрешка е преценил за незаконно в 
съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 
на Комисията22 . В изложението на 
мотивите следва да се посочи 
обективното основание (или основания) 

(16) Доставчик на посреднически 
онлайн услуги може да има основателни 
причини за решението си да приложи 
ограничения или санкции на бизнес 
ползвателите, временно да 
преустанови или да прекрати 
предоставяните от него услуги, изцяло 
или частично, за даден бизнес 
ползвател, включително чрез 
прекратяване на предлагането на 
отделни стоки или услуги на този 
ползвател или чрез премахване на 
резултатите от търсенето. Това би могло 
да включва нарушение на общите 
условия, както и нарушение на бизнес 
ползвателите, което би могло да 
навреди на потребителя или на 
платформите (например, но не само: 
въпроси, свързани със сигурността, 
измама, фишинг, незаконно и вредно 
съдържание). Предвид 
обстоятелството, че такова решение 
може сериозно да засегне интересите на 
съответния бизнес ползвател, както и 
упражняването на основните права, с 
които се ползват бизнес 
ползвателите, като например 
свободата на стопанска инициатива 
и свободата на изразяване, е 
необходимо да му бъде предоставена 
подходяща информация за причините. 
Изложението на мотивите следва да 
позволява на бизнес ползвателите да 
преценяват дали има възможност за 
обжалване на посоченото решение, с 
което биха се подобрили техните 



PE628.386v01-00 10/29 PA\1163863BG.docx

BG

за решението на доставчика временно да 
преустанови или да прекрати 
предоставяните от него услуги, което 
основание следва да отговаря на 
предварително определените от този 
доставчик основания в неговите общи 
условия, и по пропорционален начин да 
се изтъкнат конкретните обстоятелства, 
довели до решението.

възможностите при необходимост да 
потърсят ефективна защита. 
Изискването за предоставяне на 
изложение на мотивите следва да 
спомогне за предотвратяване на 
неволното премахване на 
предоставеното от бизнес ползватели 
онлайн съдържание или за 
възстановяване на премахнато 
съдържание, което доставчикът по 
погрешка е преценил за незаконно в 
съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 
на Комисията22 . В изложението на 
мотивите следва да се посочи 
обективното основание (или основания) 
за решението на доставчика временно да 
преустанови или да прекрати 
предоставяните от него услуги, което 
основание следва да отговаря на 
предварително определените от този 
доставчик основания в неговите общи 
условия, и по пропорционален начин да 
се изтъкнат конкретните обстоятелства, 
довели до решението.

__________________ __________________

22 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).

22 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. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16 a) Тъй като доставчиците на 
посреднически услуги често работят 
с допълнителни канали за 
дистрибуция или свързани програми, в 
това отношение следва да се 
гарантира прозрачност спрямо бизнес 
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ползвателите. Всички бизнес 
ползватели следва да имат правото 
да правят корекции по каналите, 
където се търгуват техните оферти.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) За целите на настоящия 
регламент услугата на доставчика се 
конкурира с тези на другите му бизнес 
ползватели, ако се счита за 
взаимозаменяема или заменима от 
потребителите на посредническата 
онлайн услуга, включително поради 
характеристиките, цените или 
предназначението на услугите.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Възможността за достъп до 
данни — включително на лични данни 
— и за тяхното използване може да бъде 
важен фактор при създаването на 
стойност в контекста на икономиката на 
онлайн платформите. Във връзка с това 
е важно доставчиците на посреднически 
онлайн услуги да предоставят на бизнес 
ползвателите ясно описание на обхвата, 
естеството и условията на техния достъп 
до определени категории данни и 
използването им. Описанието следва да 

(20) Възможността за достъп до 
данни — включително на лични данни 
— и за тяхното използване може да бъде 
важен фактор при създаването на 
стойност в контекста на икономиката на 
онлайн платформите. Във връзка с това 
е важно доставчиците на посреднически 
онлайн услуги да предоставят на бизнес 
ползвателите ясно описание на обхвата, 
естеството и условията на техния достъп 
до определени категории данни и 
използването им. Описанието следва да 
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бъде пропорционално и може да се 
основава по-скоро на общи условия за 
достъп, отколкото на изчерпателно 
определяне на самите данни или 
категории данни, за да се даде 
възможност на бизнес ползвателите да 
разберат дали могат да използват 
данните, за да повишават създаването на 
стойност, включително чрез евентуална 
употреба на услуги за данни на трети 
страни. Обработването на лични данни 
следва да се извършва при спазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета.24

бъде пропорционално и може да се 
основава по-скоро на общи условия за 
достъп, отколкото на изчерпателно 
определяне на самите данни или 
категории данни, за да се даде 
възможност на бизнес ползвателите да 
разберат дали могат да използват 
данните, за да повишават създаването на 
стойност, включително чрез евентуална 
употреба на услуги за данни на трети 
страни. Обработването на лични данни 
следва да се извършва при спазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета.24 Настоящият регламент 
следва да не изисква доставчиците на 
посреднически онлайн услуги да 
споделят лични данни с трети 
страни извън предвиденото в 
техните политики за 
неприкосновеност на личния живот.

__________________ __________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (текст от значение 
за ЕИП) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (текст от значение 
за ЕИП) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В определени случаи 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги могат да предвидят в общите си 
условия ограничения за възможността 

(21) В определени случаи 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги могат да предвидят в общите си 
условия ограничения за възможността 
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на бизнес ползвателите да предлагат на 
потребителите стоки или услуги при по-
благоприятни условия чрез други 
средства, различни от посочените 
посреднически онлайн услуги. В тези 
случаи съответните доставчици следва 
да определят основанията за посочените 
ограничения, по-конкретно във връзка с 
основните икономически, търговски и 
правни съображения за тяхното 
налагане. Независимо от това 
задължението за прозрачност не 
следва да се тълкува като засягащо 
преценката на законосъобразността 
на тези ограничения по силата на 
други правни актове на Съюза или на 
държавите членки в съответствие с 
правото на Съюза, включително в 
областта на конкуренцията и 
нелоялните търговски практики, 
както и прилагането на това право.

на бизнес ползвателите да предлагат на 
потребителите стоки или услуги при по-
благоприятни условия чрез други 
средства, различни от посочените 
посреднически онлайн услуги. В тези 
случаи съответните доставчици следва 
да определят основанията за посочените 
ограничения, по-конкретно във връзка с 
основните икономически, търговски и 
правни съображения за тяхното 
налагане.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 a) Бизнес ползвателите следва да 
получат пълен контрол върху 
собствените си права върху 
интелектуалната собственост. 
Доставчиците на посредническите 
онлайн услуги следва да използват 
тези права само при изричното 
съгласие на бизнес ползвателя. Следва 
да се спазват условията за използване 
на такива права.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на 
посредническите онлайн услуги и 
онлайн търсачките, предоставяни или 
предлагани съответно на бизнес 
ползвателите и на ползвателите на 
корпоративни уебсайтове, които са 
установени или пребивават в Съюза и 
които предлагат стоки или услуги на 
потребителите в Съюза с помощта на 
онлайн търсачки или посреднически 
онлайн услуги, независимо от мястото 
на установяване или на пребиваване на 
доставчиците на тези услуги.

2. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на 
посредническите онлайн услуги и 
онлайн търсачките, предоставяни или 
предлагани съответно на бизнес 
ползвателите и на ползвателите на 
корпоративни уебсайтове, които са 
установени или развиват дейност в 
Съюза и които предлагат стоки или 
услуги на потребителите в Съюза с 
помощта на онлайн търсачки или 
посреднически онлайн услуги, 
независимо от мястото на установяване 
или на пребиваване на доставчиците на 
тези услуги.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент не 
засяга секторните мерки, предприети 
на равнището на Съюза или на 
национално равнище в съответствие 
с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 15

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

б) позволяват на бизнес 
ползвателите да предлагат на 
потребителите стоки или услуги, така 
че да се улесни встъпването в преки 
търговски отношения между посочените 
бизнес ползватели и потребителите, без 
значение от мястото на окончателно 
сключване на сделката;

б) тяхната основна цел е да 
дадат възможност на бизнес 
ползвателите да предлагат на 
потребителите стоки или услуги чрез
встъпването в преки онлайн търговски 
отношения между посочените бизнес 
ползватели и потребителите на онлайн 
портала на доставчика на въпросните 
посреднически онлайн услуги или чрез 
пряка връзка с този на бизнес 
ползвателя.

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят се на бизнес 
ползвателите въз основа на договорни 
отношения между, от една страна,
доставчика на посочените услуги и, от 
друга страна, посочените бизнес 
ползватели и потребителите, на 
които тези бизнес ползватели 
предлагат стоки или услуги;

в) предоставят се на бизнес 
ползвателите въз основа на договорни 
отношения между доставчика на 
посочените услуги и бизнес 
ползвателите, които предлагат стоки и
услуги на потребителите;

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, които бизнес 

(8) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция в 
резултатите от търсенето на 
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ползвателите предлагат на 
потребителите чрез посреднически 
онлайн услуги, или на уебсайтовете, 
индексирани за потребителите от 
онлайн търсачки, които са представени, 
организирани или съобщени на 
посочените потребители съответно от 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги или от доставчиците на онлайн 
търсачки, независимо от техническите 
средства, използвани за това 
представяне, организиране или
съобщаване;

стоките или услугите, които бизнес 
ползвателите предлагат на 
потребителите чрез посреднически 
онлайн услуги, или на уебсайтовете, 
индексирани за потребителите от 
онлайн търсачки, които са представени, 
организирани или съобщени на 
посочените потребители съответно от 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги или от доставчиците на онлайн 
търсачки, независимо от техническите 
средства, използвани за това 
представяне, организиране или 
съобщаване;

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „общи условия“ означава всички 
условия, изисквания, клаузи и друга 
информация — независимо от 
тяхното наименование или форма —
които уреждат договорните отношения 
между доставчика на посредническите 
онлайн услуги и бизнес ползвателите на 
тези услуги и които се определят 
едностранно от посочения доставчик.

(10) „общи условия“ означава 
условията, изискванията и клаузите,
които уреждат договорните отношения 
между доставчика на посредническите 
онлайн услуги и бизнес ползвателите на 
тези услуги и които се определят 
едностранно от посочения доставчик.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установяват обективните 
основания за решенията за временно 

в) установяват обективните 
основания за решенията за временно 



PA\1163863BG.docx 17/29 PE628.386v01-00

BG

преустановяване или прекратяване, 
изцяло или частично, на предоставяните 
от тях посреднически онлайн услуги за 
бизнес ползвателите.

преустановяване или прекратяване, 
изцяло или частично, на предоставяните 
от тях посреднически онлайн услуги за 
бизнес ползвателите. При вземането на 
такива решения доставчиците на 
посреднически онлайн услуги трябва 
да зачитат основните права, 
залегнали в Хартата на основните 
права на ЕС, и да спазват принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в а) Доставчиците на 
посреднически онлайн услуги следва да 
информират бизнес ползвателите за 
своите допълнителни канали за 
дистрибуция и за потенциалните си 
свързани програми, които ще 
предлагат с офертите на бизнес 
ползвателите. Бизнес ползвателите 
следва да имат правото да поискат 
офертите им да бъдат оттеглени от 
тези допълнителни канали за 
дистрибуция.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги уведомяват съответните бизнес 
ползватели за всяко предвидено

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги уведомяват съответните бизнес 
ползватели за всяко материалноправно
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изменение на своите общи условия. изменение на своите общи условия, 
което ще ги засяга по непренебрежим 
начин.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените изменения не могат да се 
прилагат, преди да е изтекъл срокът на 
съответното предизвестие, който трябва 
да е разумен и пропорционален на 
естеството и степента на предвидените 
изменения и на техните последици за 
съответния бизнес ползвател. Срокът на 
предизвестието трябва да е най-малко 
15 дни от датата, на която доставчикът 
на посреднически онлайн услуги е 
уведомил съответните бизнес 
ползватели за предвидените изменения.

Предвидените изменения не могат да се 
прилагат, преди да е изтекъл срокът на 
съответното предизвестие, който трябва 
да е разумен и пропорционален на 
естеството и степента на предвидените 
изменения и на техните последици за 
съответния бизнес ползвател. Срокът на 
предизвестието трябва да е най-малко 7
дни от датата, на която доставчикът на 
посреднически онлайн услуги е 
уведомил съответните бизнес 
ползватели за предвидените изменения.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните бизнес ползватели могат да 
се откажат от посочения във втората 
алинея срок на предизвестие чрез 
писмено изявление или ясно 
утвърдително действие.

Съответните бизнес ползватели могат да 
се откажат от посочения във втората 
алинея срок на предизвестие чрез 
писмено изявление. През 7-дневния 
срок доставчиците на посреднически 
онлайн услуги могат да изискват от 
бизнес ползвателите да приемат 
изменените общи условия, ако 
възнамеряват да предоставят нови 
стоки, съдържание или услуги на 
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посредническата онлайн услуга.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Измененията на общите условия, 
прилагани от даден доставчик на 
посреднически онлайн услуги в 
нарушение на разпоредбите на параграф 
3, се считат за нищожни.

4. Измененията на общите условия, 
прилагани от даден доставчик на 
посреднически онлайн услуги в 
нарушение на разпоредбите на параграф 
3, се считат за нищожни за остатъка 
от срока на предизвестие.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 3 не се прилага в 
случаите, когато по отношение на 
доставчика на посреднически онлайн 
услуги се прилага правно задължение, 
изискващо от него да измени своите 
общи условия по начин, който не му 
позволява да спази срока на 
предизвестието, посочен в параграф 3, 
втора алинея.

5. Параграф 3 не се прилага в 
случаите, когато по отношение на 
доставчика на посреднически онлайн 
услуги се прилага правно задължение, 
изискващо от него да измени своите 
общи условия по начин, който не му 
позволява да спази срока на 
предизвестието, посочен в параграф 3, 
втора алинея. Параграф 3 не се 
прилага, ако общите условия са били 
изменени, с цел да се защитят 
законните интереси на 
потребителите или целостта на 
платформата.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на онлайн 
търсачки предоставят на вниманието на 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове основните параметри, 
определящи класирането, като за целта 
на уебсайта на съответната търсачка се 
публикува посоченото описание на тези 
параметри, до което трябва да е 
осигурен лесен и публичен достъп и 
чийто текст трябва да е ясен и 
недвусмислен. Това описание трябва да 
се актуализира редовно.

2. Доставчиците на онлайн 
търсачки предоставят на вниманието на 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове основните параметри, 
определящи класирането, като за целта 
на уебсайта на съответната търсачка се 
публикува посоченото описание на тези 
параметри, до което трябва да е 
осигурен лесен и публичен достъп и 
чийто текст трябва да е ясен и 
недвусмислен. Това описание трябва да 
се актуализира редовно по отношение 
на материалноправните промени, 
които може разумно да се очаква да 
засегнат ползвателите на 
корпоративни уебсайтове по 
непренебрежим начин.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изпълнение на изискванията 
на настоящия член от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги и 
доставчиците на онлайн търсачки не се
изисква да разкриват търговски тайни, 
както са определени в член 2, 
параграф 1 от Директива (ЕС) 
2016/943.

4. При изпълнение на изискванията 
на настоящия член от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги и 
доставчиците на онлайн търсачки не се 
изисква да разкриват информация, 
която би било вероятно да улесни 
манипулирането на резултатите или 
заблуждаването на потребителите.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Доставчиците на онлайн 
търсачки следва да определят за 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове описание на всяко 
диференцирано третиране, което те 
предоставят или могат да 
предоставят по отношение, от една 
страна, на стоките или услугите, 
които посочените доставчици или 
всеки контролиран от тях 
корпоративен уебсайт предлага на 
потребителите чрез услуги на онлайн 
търсачки, и, от друга страна, на други 
ползватели на корпоративни 
уебсайтове.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е приложимо, посоченото 
в параграф 1 описание трябва да 
обхваща най-малко всяко 
диференцирано третиране, което е 
предоставено чрез конкретни мерки, 
предприети от доставчика на 
посреднически онлайн услуги или чрез 
неговото поведение, и което е свързано 
с който и да е от следните въпроси:

2. Когато е приложимо, посоченото 
в параграфи 1 и 2 описание трябва да 
обхваща най-малко всяко 
диференцирано третиране, което е 
предоставено чрез конкретни мерки, 
предприети от доставчика на 
посреднически онлайн услуги или 
доставчика на онлайн търсачка или 
чрез неговото поведение, и което е 
свързано с който и да е от следните 
въпроси:

Or. en
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяко пряко или непряко 
заплащане, което се предоставя за 
използването на съответните 
посреднически онлайн услуги;

в) всяко пряко или непряко 
заплащане, което се предоставя за 
използването на съответните 
посреднически онлайн услуги или 
услуги на онлайн търсачка;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в а) Бизнес ползвателите 
гарантират, че данните за техните 
стоки и услуги, по-специално всички 
елементи на цената, които те 
предоставят на доставчиците на 
посреднически онлайн услуги, са 
точни и че данните са подходящи, за 
да могат те да спазват правните си 
задължения, по-специално спрямо 
потребителя.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, посочено в 
параграф 1, не засяга забраните или 
бариерите, свързани с въвеждането на 
съответните ограничения, които 

2. Настоящият регламент не 
засяга забраните или бариерите, 
свързани с въвеждането на съответните 
ограничения, които произтичат от 
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произтичат от прилагането на други 
правила на Съюза или на национални 
правила, съобразени с правото на Съюза 
и отнасящи се до доставчиците на 
посреднически онлайн услуги.

прилагането на други правила на Съюза 
или на национални правила, съобразени 
с правото на Съюза и отнасящи се до 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги ежегодно изготвят 
информация относно 
функционирането и ефективността
на своята вътрешна система за 
обработка на жалби и осигуряват 
лесен и публичен достъп до тази 
информация.

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги предоставят лесно достъпно 
описание на основните видове 
проблеми, с които предприятията 
могат да се сблъскат, когато 
използват посредническата онлайн 
услуга.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената информация трябва да 
включва общия брой на подадените 
жалби, техния предмет, необходимото 
време за обработка и решенията по
жалбите.

Посочената информация трябва да 
включва общия брой на подадените 
жалби, основните видове жалби и 
средно необходимото време за 
обработка на жалбите.

Or. en
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги посочват в своите общи условия 
един или повече медиатори, към които 
са готови да се обърнат при опитите за 
постигане на споразумение с бизнес 
ползвателите за извънсъдебно уреждане 
на всички спорове между доставчика и 
даден бизнес ползвател, възникнали във 
връзка с предоставянето на съответните 
посреднически онлайн услуги, 
включително на жалби, чието решаване 
не е било възможно посредством 
вътрешната система за обработка на 
жалби, посочена в член 9.

Доставчиците на посреднически онлайн 
услуги следва да целят да посочват в 
своите общи условия един или повече 
медиатори, към които са готови да се 
обърнат при опитите за постигане на 
споразумение с бизнес ползвателите за 
извънсъдебно уреждане на всички 
спорове между доставчика и даден 
бизнес ползвател, възникнали във 
връзка с предоставянето на съответните 
посреднически онлайн услуги, 
включително на жалби, чието решаване 
не е било възможно посредством 
вътрешната система за обработка на 
жалби, посочена в член 9.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на 
посреднически онлайн услуги участват 
добросъвестно във всички опити за 
постигане на споразумение с помощта 
на медиаторите, които са посочили в 
съответствие с параграф 1, с оглед да 
бъде постигнато споразумение за 
уреждане на спора.

3. Страните, участващи в 
процедурата по медиация, участват 
добросъвестно във всички опити за 
постигане на споразумение с помощта 
на медиаторите, които са посочили в 
съответствие с параграф 1, с оглед да 
бъде постигнато споразумение за 
уреждане на спора в срок от не повече 
от 25 дни от началото на 
медиацията, освен ако спазването на 
този срок не би представлявало 
неприемлива тежест, като се има 
предвид сложността на спора. В този 
случай споразумение следва да бъде 
постигнато в срок, не по-дълъг от 90 
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дни.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на посреднически 
онлайн услуги поемат разумен дял от 
общите разходи за медиация във всеки 
отделен случай. Този разумен дял се 
определя въз основа на предложение на 
медиатора, който взема под внимание 
всички важни аспекти на конкретния 
случай, и по-специално относителната 
тежест на аргументите, представени от 
страните по спора, тяхното поведение, 
както и сравнението между мащаба и 
финансовата стабилност на двете 
страни. При всички случаи обаче 
доставчиците на посреднически 
онлайн услуги поемат най-малко
половината от общите разходи.

4. Доставчиците на посреднически 
онлайн услуги и бизнес ползвателите 
поемат разумен дял от общите разходи 
за медиация във всеки отделен случай. 
Този разумен дял се определя въз 
основа на предложение на медиатора, 
който взема под внимание всички важни 
аспекти на конкретния случай, и по-
специално относителната тежест на 
аргументите, представени от страните 
по спора, тяхното поведение, както и 
сравнението между мащаба и 
финансовата стабилност на двете 
страни. Ако медиаторът установи, че 
бизнес ползвателят действа 
недобросъвестно или се стреми да 
злоупотреби с процедурата на 
медиация, той може да реши бизнес 
ползвателят да поеме повече от
половината от общите разходи.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Опитите за постигане на 
споразумение за уреждане на спор чрез 
медиация в съответствие с настоящия 
член не засягат правото на съответните 

5. Опитите за постигане на 
споразумение за уреждане на спор чрез 
медиация в съответствие с настоящия 
член не засягат правото на съответните 
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доставчици на посреднически онлайн 
услуги и бизнес ползватели да възбудят 
съдебно производство по всяко време на 
процедурата по медиация или след 
нейното приключване.

доставчици на посреднически онлайн 
услуги и бизнес ползватели да възбудят 
съдебно производство по всяко време на 
процедурата по медиация или след 
нейното приключване. Започването на 
съдебно производство не зависи от 
започването на процедура на 
медиация.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Доставчиците на 
посреднически онлайн услуги 
ежегодно изготвят информация 
относно функционирането и 
ефективността на медиацията, 
свързана с дейностите, и осигуряват 
лесен достъп до тази информация за 
широката общественост. Тези 
доклади включват поне информация 
относно общия брой на случаите на
медиация, предмета на жалбите, 
необходимото време за обработка на 
жалбите и решението по жалбата.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите и сдруженията 
със законен интерес при 
представляването на бизнес ползватели 
или на ползватели на корпоративни 

1. Организациите и сдруженията 
със законен интерес при 
представляването на бизнес ползватели 
или на ползватели на корпоративни 
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уебсайтове, както и учредените в 
държавите членки публични органи, 
имат право да сезират националните 
съдилища в Съюза в съответствие със 
законодателството на държавата членка, 
в която се намира въпросният съд, с цел 
да бъде прекратено или забранено всяко 
неизпълнение на съответните 
изисквания, определени в настоящия 
регламент, от страна на доставчиците на 
посреднически онлайн услуги или на 
доставчиците на онлайн търсачки.

уебсайтове, както и учредените в 
държавите членки публични органи, 
имат право да сезират националните 
съдилища в Съюза в съответствие със 
законодателството на държавата членка, 
в която се намира въпросният съд, с цел 
да бъде прекратено или забранено всяко 
неизпълнение на изискванията за 
информация, недискриминация и 
достъп до данни, определени в 
настоящия регламент, от страна на 
доставчиците на посреднически онлайн 
услуги или на доставчиците на онлайн 
търсачки.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите или сдруженията 
разполагат с правото, посочено в 
параграф 1, само ако към момента на 
сезирането отговарят на всяко едно от 
следните изисквания:

Организациите или сдруженията 
разполагат с правото, посочено в 
параграф 1, само ако към момента на 
сезирането и за срока на действието 
продължават да отговарят на всяко 
едно от следните изисквания:

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Държавите членки могат да 
забраняват на финансиращите 
частни трети страни да получават 
преки или косвени финансови ползи 
чрез исковия процес или решение;
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Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до [дата: три години след 
датата на влизане в сила] и на всеки три
години след това Комисията извършва 
оценка на настоящия регламент и 
представя съответния доклад на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет.

1. В срок до [дата: две години след 
датата на влизане в сила] и на всеки две
години след това Комисията извършва 
оценка на настоящия регламент и 
представя съответния доклад на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет. Когато е целесъобразно, 
Комисията представя законодателно 
предложение за изменение на 
настоящия регламент, по-специално с 
цел да се гарантира постигането на 
целите, посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първата оценка на настоящия 
регламент трябва да разгледа 
спазването на задълженията по 
членове 5, 6, 7 и 8 и тяхното 
въздействие върху икономиката на 
онлайн платформите, като се 
прецени необходимостта от 
допълнителни правила, включително 
във връзка с принудителното 
изпълнение, с които да се осигури 
справедлива, предвидима, устойчива и 
надеждна онлайн бизнес среда в 
рамките на вътрешния пазар.

2. Прегледът включва най-малко 
оценката на: 
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i. ефективността на настоящия 
регламент, включително праговете, 
определени в член 1, параграфи 4 – 6; 

ii. ефективността на установените 
кодекси за поведение с цел 
подобряване на справедливостта и 
прозрачността; 

iii. необходимостта от по-ефективно 
справяне с потенциално вредните 
практики при търговските 
трансакции между онлайн 
търсачките и техните бизнес 
ползватели, особено по отношение на 
въпросите, посочени в член 2, буква б) 
от Решение C(2018)2393 на 
Комисията относно създаване на 
експертна група за обсерваторията 
на икономиката на онлайн 
платформите; 

iv. възможните отражения на 
потенциално вредните практики за 
потребителите; 

v. необходимостта от включване на 
операционните системи в обхвата на 
настоящия регламент;

vi. необходимостта от установяване 
на неизчерпателен списък на 
нелоялните практики.

Or. en
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