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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

На 25 май 2016 г. Европейската комисия прие ново законодателно предложение за 

изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). Новото 

предложение е в отговор на необходимостта от актуализиране на законодателството с 

оглед на техническото развитие, а също така и на нуждите на потребителите, и 

разширява материалното приложно поле на платформи за споделяне на видеоматериали 

за целите на борбата срещу изказванията, подбуждащи към омраза, и разпространението 

на вредно съдържание сред непълнолетни лица.   

 

Докладчикът приветства тези разпоредби, но смята, че докато следва да бъдат създадени 

равнопоставени условия на конкуренция, под внимание следва да бъдат взети 

различията между телевизионните оператори и платформи за споделяне на 

видеоматериали и че изпълнението на бъдещата правна рамка следва да гарантира, че 

свободата на изразяване на мнение и на информация е оптимално защитена в 

бързоразвиващата се медийна среда. 

 

Комисията LIBE не участваше в приемането на предишната директива, тъй като 

процесът на вземане на решения беше започнал преди влизането в сила на Договора от 

Лисабон, поради което Хартата на основните права нямаше същата правна сила като 

тази на Договорите. Освен това Комисията LIBE има изключителна компетентност по 

всички мерки, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и 

по-специално с отговора с наказателноправни средства на расизма, ксенофобията и 

изказванията, подбуждащи към омраза. 

 

Докладчикът съсредоточи работата си върху пет области с цел засилване на 

разпоредбите, свързани с основните права, поддържане на най-висока степен на 

безпристрастност и независимост на медиите и избягване на произвол.  

 

Подход към изказванията, подбуждащи към омраза, и подбуждането към насилие 

или омраза 

С цел защита на гражданите от вредно съдържание и от съдържание, подбуждащо към 

насилие или омраза, хоствано на платформи за споделяне на видео файлове, но също и 

за да се защитят и гарантират основните права на потребителите, е от съществено 

значение да се определят общи и пропорционални правила по тези въпроси, както и 

европейски насоки. Тези правила следва освен това да определят характеристиките на 

понятията „вредно съдържание“ и „подбуждане към насилие и омраза“, като се отчита 

намерението и въздействието на такова съдържание на европейско равнище.  
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Предложението на Комисията посочва критериите, по които понятието за подбуждане 

към насилие или омраза се основава на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 

ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 

посредством наказателното право. Това рамково решение обаче не обхваща всички 

критерии, включени впоследствие в предложението на Комисията. Привеждането в 

съответствие с критериите, включени в Директива 2012/29/ЕС за установяване на 

минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, 

ще гарантира по-добро равнище на защита срещу подбуждане към омраза, с което 

допълнително се цели определянето на характеристиките на „публично подбуждане към 

насилие или омраза.“  Въпреки това тези критерии не трябва да се използват 

изключително за ограничаване на предлагането на аудиовизуално съдържание. 

 

Защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание 

Докладчикът е на мнение, че за ефективното прилагане на мерките за защита на 

непълнолетните лица от вредно съдържание, като например порнографско съдържание, 

от съществено значение е да се приемат ефективни превантивни мерки.  

 

Докладчикът също така счита, че е от първостепенно значение чрез прегледа по 

настоящата директива да се гарантира, че мерките, предприети от държавите членки във 

връзка със защитата на непълнолетните от съдържание, което може да увреди тяхното 

физическо и умствено развитие, са необходими и пропорционални и спазват напълно 

задълженията, произтичащи от Хартата на основните права.  

Последните развития в държавите членки показаха, че защитата на непълнолетните лица 

може да бъде използвана в прекомерна степен като основание за ограничаване на 

разпространението на аудиовизуално съдържание, насочено към борбата с 

дискриминацията, основана на пол или сексуална ориентация. Поради това е 

необходимо, като се има предвид член 52 от Хартата, да се гарантира спазването на 

подобно равенство и недискриминация, като те не се уронват от прекомерни мерки за 

закрила на непълнолетните лица от вредно съдържание. 

 

Правото на справедлив процес в борбата с незаконното съдържание 

Докладчикът счита, че макар държавите членки да имат правото да въвеждат по-строги 

мерки по отношение на незаконното съдържание, за целите на настоящата директива 

ограничаването на онлайн разпространението на незаконно съдържание сред 

обществеността следва винаги да бъде в съответствие с Хартата на основните права и 

следва да се ограничи до онова, което е необходимо и пропорционално, и да бъде 

налагано въз основа на предварително съдебно разрешение. 
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Процесът е от ключово значение, за да се гарантира, че свободата на изразяване и 

информация могат да се гарантират ефективно и да се избегне произвол при вземането 

на решенията относно наличието на съдържание. Поради това докладчикът препоръчва 

да се изясни този елемент като част от разпоредбите, приложими към услуги на 

платформи за споделяне на видеосъдържание, което следва да бъде предмет на същия 

принцип, както и „традиционните“ медии, когато става дума за незаконно съдържание. 

 

Гаранциите на Директивата за електронната търговия 

Докладчикът препоръчва да се гарантира, че разпоредбите на Директивата за 

електронната търговия няма да бъдат засегнати от мерките, приложими към услугите 

платформа за споделяне на видеосъдържание и към аудиовизуално медийно 

съдържание, хоствано върху тях. Съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО 

държавите членки не налагат общо задължение на доставчиците на услуги по пренос, 

съхранение и хостване да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, 

нито общо задължение да търсят факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. 

В това отношение също така е важно в прегледа да се включи позоваване на Съда на ЕС, 

който в своите решения по дела C-360/10 и C-70/10 отхвърли мерките за „активен 

контрол“ на почти всички ползватели на въпросните услуги. Запазването на тези 

гаранции е от съществено значение и за последователното прилагане на законодателната 

рамка в целия Съюз, когато става дума за отговорността и задълженията на доставчиците 

на услуги за платформи за споделяне на видеосъдържание.   

 

Независимост на регулаторите както на европейско, така и на национално 

равнище 

В съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 

член 11, Директивата следва да е насочена към утвърждаването на независимостта на 

аудиовизуалните регулаторни органи в правото на ЕС, като се гарантира, че те са 

юридически самостоятелни и функционално независими от промишлеността и 

правителствата и че функционират по прозрачен и подлежащ на отчетност начин и 

разполагат с достатъчно правомощия. 

 Принципът на независимост на регулаторите, който вече е добре разработен и приложен 

в други сектори от достиженията на правото на ЕС, е установен за аудио-визуалния 

сектор в член 30 от Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги. 

Европейската група на регулаторите на аудио-визуални услуги (ERGA) беше създадена 

през март 2014 г. с Решение C(2014) 462 на Комисията от 3 февруари 2014 г. като 

консултативен орган на Комисията. Предложението на Комисията институционализира 

ролята на ERGA като независим експертен консултант на Комисията и като форум за 

обмен на опит и на добри практики между националните регулатори.  
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Докладчикът приветства подхода на Комисията и смята, че регулаторният орган може 

да постигне съответната степен на структурната независимост от правителството, само 

ако е създаден като отделно юридическо лице.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за директива 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

и по-специално членове 7, 10, 11, 21, 

24, 26, 47 и 52 от нея, 

Обосновка 

Изменение 1 на Млинар, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи, като се добавя член 47 (право на ефективни правни средства за защита). 

 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За да се гарантира 

последователност и да се предостави 

сигурност за предприятията и органите 

на държавите членки, значението на 

(8) За да се гарантира 

последователност и да се предостави 

правна сигурност за предприятията и 

органите на държавите членки, 
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понятието „подбуждане към омраза“ 

следва, доколкото е подходящо, да 

бъде приведено в съответствие с 

определението в Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 

2008 г. относно борбата с определени 

форми и прояви на расизъм и 

ксенофобия посредством наказателното 

право, което определя изказванията, 

подбуждащи към омраза, като 

„публично подбуждане към насилие или 

омраза“. Това следва да включва 

уеднаквяване на критериите, на които се 

основава категоризирането като 

„подбуждане към насилие или омраза“. 

понятието „подбуждане към омраза“ 

следва да бъде приведено в 

съответствие с определението в Рамково 

решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 

ноември 2008 г. относно борбата с 

определени форми и прояви на расизъм 

и ксенофобия посредством 

наказателното право, което определя 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

като „публично подбуждане към 

насилие или омраза“, както и с 

критериите, които не са обхванати 

от Рамково решение 2008/913/ПВР, 

като социален произход, генетични 

характеристики, език, политически 

или други възгледи, принадлежност 

към национално малцинство, имотно 

състояние, рождение, увреждане, 

възраст, пол, изразяване на половата 

принадлежност, полова 

идентичност, сексуална ориентация, 

статут на пребиваване или 

здравословно състояние. Тези 

критерии имат за цел да се 

детайлизират характеристиките на 

„публично подбуждане към насилие 

или омраза“, а не следва да се 

използват сами по себе си за 

ограничаване на предлагането на 

аудиовизуално съдържание.  Следва да 

бъдат взети предвид всички 

обстоятелства, включително 

намеренията, и да се зачита 

свободата на изразяване, по-

специално на художествено, 

литературно и журналистическо 

изразяване. Разпоредбите относно 

изказванията, подбуждащи към 

омраза, следва да се прилагат в 

съответствие с компетентността 

на Европейския съд по правата на 

човека относно правото на свобода на 

изразяване и на информация. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с критериите, включени и в Директива 2012/29/ЕС за 
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установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпления, ще гарантира по-добро равнище на защита срещу 

подбуждане към омраза. Подобно привеждане в съответствие има за цел да се 

детайлизират характеристиките на „публично подбуждане към насилие или омраза“, 

но тези критерии не следва да се използват сами по себе си за ограничаване на 

предлагането на аудио-визуално съдържание. 

 

Изменение   3 

Предложение за директива 

Съображение 8 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) За да се постигне истински 

цифров единен пазар, са необходими 

допълнителни усилия в областта на 

подобряването на медийната 

грамотност сред гражданите. Ето 

защо Комисията и държавите членки 

следва да увеличат усилията си за 

насърчаване на истински цифров 

единен пазар сред всички граждани на 

ЕС, и по-специално сред децата и 

непълнолетните лица, посредством 

инициативи и координирани 

действия, за да се увеличи 

разбирането на аудиовизуалните 

медийни услуги. 

 

Изменение   4 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Държавите членки се 

насърчават да вземат всички 

необходими мерки за стимулиране на 

медийното образование, което 

осигурява знания и умения и дава 

възможност на гражданите да 

упражняват своята свобода на 

изразяване на мнение, да анализират 

медийното съдържание и да реагират 
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на дезинформация. В това отношение 

е важно да се увеличат знанията на 

всички равнища на образователната 

система, както и да се насърчи 

активното гражданско участие на 

хората и да се развие тяхната 

осведоменост като медийни 

потребители. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица. Това може да стане например чрез 

система от дескриптори на съдържание, 

които указват характера на 

съдържанието. Дескрипторите на 

съдържание могат да бъдат 

предоставяни чрез писмени, графични 

или акустични средства. 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, и по-специално родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица. Това може да 

стане например чрез система от 

дескриптори на съдържание, които 

указват характера на съдържанието. 

Дескрипторите на съдържание могат да 

бъдат предоставяни чрез писмени, 

графични или акустични средства. 

Обосновка 

Използването на думата „морални“ е неясна. Различните държави членки разбират 

морал по различен начин. 

 

Изменение   6 

Предложение за директива 
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Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Търсенето на услуги на линейни 

телевизионни канали в Европа 

продължава да е високо в сравнение с 

други медийни услуги, както се вижда 

от проучването „Линейни и 

аудиовизуални медийни услуги по 

заявка в Европа през 2015 г.“, 

публикувано от Европейската 

аудиовизуална обсерватория през юни 

2016 г., което показва като цяло добро 

състояние на линейната телевизия в 

Европа, като броят на наличните 

линейни телевизионни канали през 

2015 г. е нараснал средно с 46% в 

сравнение с 2009 г. 

 

Изменение   7 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Търсенето на услуги на линейни 

телевизионни канали от младите 

хора е намалял леко в Европа , както 

се вижда от проучването „Измерване 

на фрагментираните аудитории на 

аудиовизуалните услуги“, публикувано 

от Европейската аудиовизуална 

обсерватория през ноември 2015 г., 

което показва средно намаление за 

Европейския съюз от едва 4% от 

младите хора на възраст 12 – 34 

години през 2014 г. в сравнение с 

2011 г. 

 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 16 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните 

сочат, че позиционирането на продукти 

и вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания, както 

и в канали и аудиовизуални предавания 

за деца. По-специално данните сочат, че 

позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в канали и 

аудиовизуални предавания за деца. 

Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Доставчиците на медийни услуги 

по заявка следва да насърчават 

производството и разпространението на 

европейски произведения, като 

гарантират, че каталозите им съдържат 

минимален дял европейски 

(21) Доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги по заявка следва да 

насърчават производството и 

разпространението на европейски 

произведения, като гарантират, че 

каталозите им съдържат минимален дял 
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произведения и че те са достатъчно 

изтъкнати. 

европейски произведения и че те са 

достатъчно изтъкнати, без да се засяга 

медийният плурализъм. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст 

незаконното, вредното, расисткото и 

ксенофобското съдържание и 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

хоствани на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. Освен това решението 

за премахване на това съдържание, 

което често зависи от субективно 

тълкуване, може да подкопае 

свободата на изразяване на мнение и 
на информация. В този контекст, с 

оглед защитата на непълнолетните лица 

от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

хостнато върху платформи за 

споделяне на видеоклипове, но също и 

за да се защитят и гарантират 

основните права на потребителите, е 

необходимо да се създадат общи и 

пропорционални правила по тези 

въпроси. Тези правила следва по-

специално да определят 

допълнително на равнището на 

Съюза характеристиките на 

понятията „вредно съдържание“ и 
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„подбуждане към насилие и омраза“, 

като се вземат предвид намерението 

и ефектът на съдържанието. 

Мерките за саморегулиране и 

съвместно регулиране, прилагани или 

одобрени от държавите членки или 

от Комисията, следва да зачитат 

изцяло задълженията по Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

и по-специално по член 52 от нея. 

Националните регулаторни органи 

или служби следва да запазят 

ефективни правомощия за прилагане. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 26 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) В съответствие с Директива 

(ЕС) 2016/XXX [заменете с позоваване 

на Директивата за борба с тероризма 

след публикуването ѝ и 

актуализирайте номера на члена], 

публичното подстрекаване към 

извършване на терористично 

престъпление се определя като 

правонарушение, свързано с 

тероризъм, се наказва като 

престъпление, когато е извършено 

умишлено. Следователно 

разпространението или 

предоставянето по друг начин на 

разположение на обществеността 

чрез всякакви средства, онлайн или 

офлайн, на аудиовизуално медийно 

съдържание с цел подбуждане към 

извършването на терористично 

престъпление, следва да се третира 

като незаконно съдържание. Освен 

задълженията, възложени на 

държавите членки във връзка с 



 

PE593.952v03-00 14/52 AD\1116083BG.docx 

BG 

прилагането на Директива (ЕС) 

2016/ххх, сътрудничеството между 

доставчиците на интернет, 

агенциите на Съюза и националните 

органи е от жизненоважно значение 

за борбата с тези тенденции и за 

изработване на положителен 

алтернативен поглед. 

 

Изменение   12 

Предложение за директива 

Съображение 26 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26б) Кибертормозът става все по-

често срещано явление, особено сред 

юношите, и може да се случи и в 

платформите за споделяне на 

видеоклипове. Следва да бъдат 

въведени програми за 

предотвратяване на кибертормоза 

чрез кампании за борба с тормоза и 

популяризиране на инструкции за 

онлайн безопасност относно 

подходящия начин за използване на 

интернет. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

(28) Важен дял от съдържанието, 

хоствано в платформи за споделяне на 

видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 



 

AD\1116083BG.docx 15/52 PE593.952v03-00 

 BG 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на 

всички граждани от подбуждане към 

насилие или омраза, насочени срещу 

група лица или член на такава група, въз 

основа на пол, раса, цвят на кожата, 

религия, потекло или национален или 

етнически произход. 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо или умствено 

развитие, и за защита на всички 

потребители от подбуждане към 

насилие или омраза, насочени срещу 

група лица или член на такава група, въз 

основа на раса, цвят на кожата, 

етнически или социален произход, 

генетични характеристики, език, 

религиозна принадлежност или 

убеждения, политически или други 

мнения, принадлежност към 

национално малцинство, имотно 

състояние, рождение, увреждане, 

възраст, пол, изразяване на половата 

принадлежност, полова 

идентичност, сексуална ориентация, 

статут на пребиваване или 

здравословно състояние. Тези 

критерии имат за цел да се 

детайлизират характеристиките на 

„публично подбуждане към насилие 
или омраза“, а не следва да се 

използват сами по себе си за 

ограничаване на предлагането на 

аудиовизуално съдържание. 

Обосновка 

Рамковото решение обаче не обхваща всички критерии, които впоследствие са 

включени в предложението на Комисията. Привеждане в съответствие с 

критериите, включени и в Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални 

стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, ще 

гарантира по-добро равнище на защита срещу подбуждане към омраза. Подобно 

привеждане в съответствие има за цел да се детайлизират характеристиките на 

„публично подбуждане към насилие или омраза“, но тези критерии не следва да се 

използват сами по себе си за ограничаване на предлагането на аудио-визуално 

съдържание. 
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Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) В контекста на естеството на 

ангажираността на доставчиците със 

съхраняването на съдържание върху 

платформи за споделяне на 

видеоклипове тези подходящи мерки 

следва да бъдат свързани със 

структурата на съдържанието, а не със 

съдържанието като такова. 

Изискванията във връзка с това са 

изложени в настоящата директива и 

поради това следва да бъдат 

приложими, без да се засяга член 14 от 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34, в която се 

предвижда освобождаване от 

отговорност за незаконна информация, 

съхранявана от определени доставчици 

на услугите на информационното 

общество. При предоставяне на 

обхванатите от член 14 от Директива 

2000/31/ЕО услуги тези изисквания 

също така следва да бъдат приложими 

без да се засяга член 15 от настоящата 

директива, който изключва налагането 

на тези доставчици на общи задължения 

за контрол на такава информация и за 

активно търсене на факти или 

обстоятелства, които указват незаконна 

дейност, без обаче това да се отнася за 

задълженията за контрол в конкретни 

случаи, и по-специално без да се засягат 

разпореждания на национални органи в 

съответствие с националното 

законодателство. 

(29) В контекста на естеството на 

ангажираността на доставчиците с 

хостването на съдържание върху 

платформи за споделяне на 

видеоклипове тези подходящи мерки 

следва да бъдат свързани със 

структурата на съдържанието, а не със 

съдържанието като такова. 

Изискванията във връзка с това са 

изложени в настоящата директива и 

поради това следва да бъдат 

приложими, без да се засяга член 14 от 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34, в която се 

предвижда освобождаване от 

отговорност за незаконна информация, 

съхранявана от определени доставчици 

на услугите на информационното 

общество. При предоставяне на 

обхванатите от член 14 от Директива 

2000/31/ЕО услуги тези изисквания 

също така следва да бъдат приложими 

без да се засяга член 15 от настоящата 

директива, който изключва налагането 

на тези доставчици на общи задължения 

за контрол на такава информация и за 

активно търсене на факти или 

обстоятелства, които указват незаконна 

дейност, без обаче това да се отнася за 

задълженията за контрол в конкретни 

случаи, и по-специално без да се засягат 

съдебни разпореждания на национални 

органи в съответствие с националното 

законодателство. 

__________________ __________________ 

342000/31/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно 

определени правни аспекти на услугите 

на информационното общество, и по-

342000/31/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои 

правни аспекти на услугите на 

информационното общество, и по-
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специално на електронната търговия на 

вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

специално на електронната търговия на 

вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Уместно е доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да бъдат колкото е 

възможно по-ангажирани при 

прилагането на подходящи мерки, които 

се приемат в съответствие с настоящата 

директива. Поради това съвместното 

регулиране следва да се насърчава. 

(30) Уместно е релевантните 

участници, включително 

организациите на гражданското 

общество и доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да бъдат колкото е 

възможно по-ангажирани при 

прилагането на подходящи мерки, които 

се приемат в съответствие с настоящата 

директива. Поради това прозрачното и 

отговорно съвместно регулиране 

следва да се насърчава.   

С цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да приемат по-строги 

мерки за защита на непълнолетните 

лица от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, по 

С цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да приемат по-строги 

мерки за защита на непълнолетните 

лица от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, по 
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отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

разпространяват детска порнография35. 

За доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове също така 

следва да се запази възможността да 

приемат по-строги мерки на доброволна 

основа. 

отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

разпространяват детска порнография35. 

За доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове също така 

следва да се запази възможността да 

приемат по-строги мерки на доброволна 

основа. 

__________________ __________________ 

35Директива 2011/93/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 декември 

2011 г. относно борбата със сексуалното 

насилие и със сексуалната експлоатация 

на деца, както и с детската порнография 

и за замяна на Рамково решение 

2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 

17.12.2011 г., стр. 1). 

35Директива 2011/93/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 декември 

2011 г. относно борбата със сексуалното 

насилие и със сексуалната експлоатация 

на деца, както и с детската порнография 

и за замяна на Рамково решение 

2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 

17.12.2011 г., стр. 1). 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 30 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 a) Държавите членки следва да 

гарантират, че всяка предприета за 

целите на настоящата директива 

мярка за ограничаване на онлайн 

разпространение или друго 

предоставяне на незаконно 

съдържание сред обществеността е в 

съответствие с Хартата на 

основните права, че е ограничена до 

това, което е необходимо и 

пропорционално, и че е предприета 

въз основа на предварително съдебно 

разрешение. 

 

Изменение   17 

Предложение за директива 

Съображение 31 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално, според случая, до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

необходимите мерки за защита на 

непълнолетните лица от незаконно, 

вредно, расистко и ксенофобско 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално, според случая, до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето.  Държавите членки имат 

позитивно задължение да се 

гарантира такъв баланс на 

стимулите за доставчиците на 

медийни услуги и доставчиците на 

платформи за споделянето на видео 

файлове, обхванати от настоящата 

директива, че да може да се съобщава 

правно съдържание, включително 

съдържание, което може да обижда, 

шокира или притеснява. По същия 

начин законът следва да изисква 

проверка на възрастта само ако е 

необходима и пропорционална, като 

проверката следва да се осъществява 

по начин, който осигурява 

максимална защита на 

неприкосновеността на личния 

живот. 

 

Изменение   18 

Предложение за директива 
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Съображение 31 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (31a) В Програмата на ЕС за 

правата на детето от 2011 г. се 

посочва, че „Договорите, Хартата на 

основните права на ЕС и 

Конвенцията на ООН за правата на 

детето (КПД) се използват като 

обща база за всички действия на ЕС, 

свързани с децата“. Членове 5 и 19 от 

КПД са от особено значение за 

защитата на децата при 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги. 

Обосновка 

Значението на Конвенцията на ООН за правата на детето за защитата на 

непълнолетните лица в този сектор следва да бъде подчертано. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Обхванатите от настоящата 

директива доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове предоставят 

услуги на информационно общество по 

смисъла на буква а) от член 2 от 

Директива 2000/31/ЕО. Следователно, 

ако са установени в дадена държава 

членка, спрямо тези доставчици се 

прилагат правилата на вътрешния пазар, 

изложени в член 3 от настоящата 

директива. Целесъобразно е да се 

гарантира, че по отношение на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 

установени в дадена държава членка, се 

прилагат същите правила, за да се 

запази ефективността на изложените в 

(32) Обхванатите от настоящата 

директива доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове предоставят 

услуги на информационно общество по 

смисъла на буква а) от член 2 от 

Директива 2000/31/ЕО и като цяло 

предоставят хостинг услуги в 

съответствие с член 14 от 

посочената директива. Следователно, 

ако са установени в дадена държава 

членка, спрямо тези доставчици се 

прилагат правилата на вътрешния пазар, 

изложени в член 3 от настоящата 

директива. Целесъобразно е да се 

гарантира, че по отношение на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 
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настоящата директива мерки за защита 

на непълнолетните лица и гражданите и 

да се гарантира във възможно най-

голяма степен равнопоставеност, 

доколкото тези доставчици имат или 

дружество майка, или дъщерно 

дружество, установено в държава 

членка, или ако тези доставчици са част 

от група и друг субект от тази група, 

установени в държава членка. За тази 

цел следва да бъдат създадени 

механизми за определяне в коя държава 

членка тези доставчици следва да се 

считат за установени. Комисията следва 

да бъде уведомена за доставчиците в 

рамките на юрисдикцията на всяка 

държава членка при прилагането на 

правилата за установяване, изложени в 

настоящата директива и в Директива 

2000/31/ЕО. 

установени в дадена държава членка, се 

прилагат същите правила, за да се 

запази ефективността на изложените в 

настоящата директива мерки за защита 

на непълнолетните лица и гражданите и 

да се гарантира във възможно най-

голяма степен равнопоставеност, 

доколкото тези доставчици имат или 

дружество майка, или дъщерно 

дружество, установено в държава 

членка, или ако тези доставчици са част 

от група и друг субект от тази група, 

установени в държава членка. За тази 

цел следва да бъдат създадени 

механизми за определяне в коя държава 

членка тези доставчици следва да се 

считат за установени. Комисията следва 

да бъде уведомена за доставчиците в 

рамките на юрисдикцията на всяка 

държава членка при прилагането на 

правилата за установяване, изложени в 

настоящата директива и в Директива 

2000/31/ЕО. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 32a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (32 a) Съгласно член 15, параграф 1 

от Директива 2000/31/ЕО държавите 

членки не могат да налагат общо 

задължение на доставчиците на 

услуги по пренос, кеширане и хостинг 

на информация да контролират 

информацията, която пренасят или 

съхраняват, нито общо задължение 

да издирват факти или 

обстоятелства, сочещи незаконна 

дейност. В това отношение Съдът на 

Европейския съюз („Съдът“) в 

решенията си по дела C-360/101а и C-

70/101б отхвърля мерките по 
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упражняване на „активен контрол“ 

от страна на почти всички 

ползватели на посочените услуги 

(доставчици на достъп до интернет 

по едното дело и социална мрежа – по 

другото) и постановява, че е 

недопустимо всяко разпореждане, 

което налага на доставчик на хостинг 

услуги задължение да упражнява общ 

контрол; 

 ___________________ 

 1aРешение на Съда на ЕС от 16 

февруари 2012 г. по дело Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) срещу Netlog 

NV, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85. 

 1бРешение на Съда на ЕС от 24 

ноември 2011 г. по дело Scarlet 

Extended SA/Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771. 

Обосновка 

В съответствие с Директива 2000/31 и решения на Съда на ЕС по дела C-360/10 и C-

70/10. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 32 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (32 б) Настоящата директива, в 

съответствие с Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

по-специално член 11 от нея, има за 

цел да утвърди в правото на Съюза 

независимостта на регулаторните 

органи в областта на аудио-

визуалните медии, като се гарантира, 

че те са правно самостоятелни и 

функционално независими от 
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промишлеността и правителството, 

като те нито търсят, нито приемат 

указания от каквито и да е органи, 

работят по прозрачен и отговорен 

начин, както е предвидено в закона, и 

разполагат с достатъчно 

правомощия. 

 

 

Изменение   22 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки могат да 

постигнат необходимата степен на 

структурна независимост само ако са 

учредени като отделни юридически 

лица. Поради това държавите членки 

следва да гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на безпристрастност на 

техните решения. Това изискване за 

независимост не следва да засяга 

възможността държавите членки да 

създават регулатори, упражняващи 

надзор върху различните сектори, като 

напр. аудиовизуалния сектор и сектора 

на далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи следва да 

притежават правомощията за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 

регулаторни власти, установени с 

настоящата директива, следва да 

гарантират зачитане на целите на 

медийния плурализъм, културното 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки следва да 

постигнат необходимата степен на 

независимост, като бъдат учредени 

като отделни юридически лица. Поради 

това държавите членки следва да 

гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на безпристрастност на 

техните решения. Това изискване за 

независимост не следва да засяга 

възможността държавите членки да 

създават регулатори, упражняващи 

надзор върху различните сектори, като 

напр. аудиовизуалния сектор и сектора 

на далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи или власти следва 

да притежават пълни правомощия за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 

регулаторни органи или власти, 

установени с настоящата директива, 

следва да бъдат прозрачни и да 

гарантират зачитане на целите на 
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многообразие, защита на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защита и 

недискриминация на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

 

Изменение   23 

Предложение за директива 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) С цел да се гарантира 

последователното прилагане на 

регулаторната рамка на Съюза за 

аудиовизуални медии във всички 

държави членки, Комисията създаде 

групата на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги (ERGA) 

с решение на Комисията от 3 февруари 

2014 г.36. Ролята на ERGA е да съветва 

и подпомага Комисията в работата ѝ по 

осигуряване на съгласувано прилагане 

на Директива 2010/13/ЕС във всички 

държави членки и да улеснява 

сътрудничеството на националните 

регулаторни органи помежду им и с 

Комисията. 

(35) С цел да се гарантира 

последователното прилагане на 

регулаторната рамка на Съюза за 

аудиовизуални медии във всички 

държави членки, Комисията създаде 

групата на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги (ERGA) 

с решение на Комисията от 3 февруари 

2014 г.36. Ролята на ERGA е да действа 

като независима експертна 

консултантска група и да подпомага 

Комисията в работата ѝ по осигуряване 

на съгласувано прилагане на Директива 

2010/13/ЕС във всички държави членки 

и да улеснява сътрудничеството на 

националните регулаторни органи и 

власти помежду им и с Комисията. 

_________________ _________________ 

36Решение C(2014) 462 окончателен на 

Комисията от 3 февруари 2014 г. за 

създаване на група на европейските 

регулатори за аудиовизуални медийни 

услуги. 

36Решение C(2014) 462 окончателен на 

Комисията от 3 февруари 2014 г. за 

създаване на група на европейските 

регулатори за аудиовизуални медийни 

услуги. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Съображение 35 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (35 a) Настоящата директива 

формализира ролята на ERGA като 

независим експертен консултант на 

Комисията и като форум за обмен на 

опит и на добри практики между 

националните регулаторни органи 

или служби. На ERGA се възлага 

специфична консултативна роля по 

отношение на въпроси, свързани с 

юрисдикцията, и изготвянето на 

становища относно кодексите за 

поведение на Съюза въз основа на 

съвместно регулиране. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) ERGA има положителен принос 

за възникването на съгласувани 

регулаторни практики и осигурява 

високо равнище на консултации на 

Комисията по въпроси, касаещи 

изпълнението. Поради това е уместно 

нейната роля да бъде призната 

официално и засилена в настоящата 

директива. По тази причина групата 

следва да бъде възстановена по силата 

на настоящата директива. 

(36) ERGA има положителен принос 

за възникването на съгласувани 

регулаторни практики и осигурява 

високо равнище на независими 

консултации на Комисията по въпроси, 

касаещи изпълнението. Поради това е 

уместно нейната роля да бъде призната 

официално и засилена в настоящата 

директива. По тази причина групата 

следва да бъде възстановена по силата 

на настоящата директива. 

 

Изменение   26 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(37) Комисията следва да може да 

иска консултации от ERGA по всякакви 

въпроси, свързани с аудиовизуалните 

медийни услуги и платформите за 

споделянето на видеоклипове. ERGA 

следва да подпомага Комисията, като 

предоставя на разположение своите 

експертни познания, дава консултации и 

улеснява обмена на най-добри практики. 

По-специално, Комисията следва да се 

консултира с ERGA при прилагането на 

Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се 

улесни нейното последователно 

прилагане в целия цифров единен пазар. 

По искане на Комисията ERGA следва 

да предоставя становища, включително 

по въпроси на юрисдикцията и 

кодексите на поведение на равнището 

на Съюза в областта на защита на 

малолетните и непълнолетните лица и 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

както и в областта на аудиовизуалните 

търговски съобщения за храни с високо 

съдържание на мазнини, сол/натрий и 

захари. 

(37) Комисията следва да може да 

иска консултации от ERGA по всякакви 

въпроси, свързани с аудиовизуалните 

медийни услуги и платформите за 

споделянето на видеоклипове. ERGA 

следва да подпомага Комисията, като 

предоставя на разположение своите 

експертни познания, дава консултации и 

улеснява обмена на най-добри практики. 

По-специално, Комисията следва да се 

консултира с ERGA при прилагането на 

Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се 

улесни нейното последователно 

прилагане в целия цифров единен пазар. 

По искане на Комисията ERGA следва 

да предоставя становища, включително 

по въпроси на юрисдикцията и 

правилата и кодексите на поведение на 

равнището на Съюза в областта на 

защита на малолетните и 

непълнолетните лица, расизма, 

ксенофобията и изказванията, 

подбуждащи към расизъм, ксенофобия и 

омраза, както и в областта на 

аудиовизуалните търговски съобщения 

за храни с високо съдържание на 

мазнини, сол/натрий и захари. 

 

Изменение   27 

Предложение за директива 

Съображение 38 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Настоящата директива не засяга 

възможността на държавите членки да 

налагат задължения за осигуряване на 

откриваемост и достъпност на 

съдържание от общ интерес в 

съответствие с определени цели от общ 

интерес, като например медиен 

плурализъм, свобода на словото и 

културно многообразие. Такива 

задължения се налагат само когато са 

необходими за постигането на цели от 

(38) Настоящата директива не засяга 

възможността на държавите членки да 

налагат задължения за осигуряване на 

достъп и подходяща видимост на 

съдържание от общ интерес в 

съответствие с определени цели от общ 

интерес. Такива задължения следва да 

са пропорционални и да изпълняват 
цели от общ интерес, като например 

медиен плурализъм, свобода на 

словото, културно и регионално 
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общ интерес, ясно определени от 

държавите членки в съответствие с 

правото на Съюза. В тази връзка 

държавите членки следва да проучат 

по-специално необходимостта от 

регулаторна намеса в сравнение с 

резултатите от действието на 

пазарните сили. Когато държавите 

членки решат да наложат правила 

относно откриваемостта, те следва 

да налагат само пропорционални 

задължения върху предприятията, 

отразяващи съображения на 

политиката, отчитащи законните 

интереси на обществото. 

многообразие и опазване на езика, ясно 

определени от държавите членки в 

съответствие с правото на Съюза. 

Обосновка 

Понятието за „откриваемост“ е много неясно. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) В настоящата директива се 

зачитат основните права и се спазват 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. По-специално, 

настоящата директива има за цел да 

осигури пълно зачитане на правото на 

свобода на изразяване на мнение, 

свободата на стопанската инициатива, 

правото на съдебен контрол и да улесни 

прилагането на правата на детето, 

залегнали в Хартата на основните права 

на Европейския съюз. 

(39) При прилагането на настоящата 

директива държавите членки са 

длъжни да зачитат основните права и 

да съблюдават принципите, възприети 

по-конкретно в Хартата на основните 

права на Европейския съюз. По-

специално, държавите членки следва 

да гарантират, че нито една мярка, 

приета с цел транспониране на 
настоящата директива, не подкопава 

пряко или непряко правото на свобода 

на изразяване на мнение, свободата на 

стопанската инициатива, правото на 

съдебен контрол и да улесни 

прилагането на правата на детето, 

залегнали в Хартата на основните права 

на Европейския съюз. 
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Изменение  29 

Предложение за директива 

Съображение 39 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39 a) В случаите, в които е очевидно, 

че националното право 

възпрепятства упражняването на 

една или повече от основните 

свободи, гарантирани от Договора, то 

може да се възползва от 

изключенията, предвидени в правото 

на Съюза, единствено ако това е в 

съответствие с основните права, за 

чието спазване следи Съдът. 

Задължението за спазване на 

основните права явно попада в 

приложното поле на правото на 

Съюза, а оттам и в това на Хартата. 

Поради това използването от 

държавите членки на изключенията, 

предвидени от правото на Съюза, с 

цел да се обоснове възпрепятстването 

на някоя от основните свободи, 

гарантирани от Договора, следва да се 

счита за „приложно поле на правото 

на Съюза“ по смисъла на член 51, 

параграф 1 от Хартата. 

Обосновка 

В съответствие с Решение на Съда на ЕС от 30 април 2014 г. по дело C-390/12 – 

Pfleger и др. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Право на достъп до политически 

новинарски предавания е от решаващо 

(40) Право на достъп до политически 

новинарски предавания е от решаващо 
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значение за запазването на основната 

свобода за получаване на информация и 

за гарантирането цялостната и надеждна 

защита на интересите на зрителите в 

Съюза. Като се има предвид все по-

голямото значение на аудиовизуалните 

медийни услуги за обществото и 

демокрацията, разпространяването на 

политически новини следва, във 

възможно най-голяма степен и без да 

се засягат правилата за авторските 

права, да се предоставя трансгранично 

на територията на ЕС. 

значение за запазването на основната 

свобода за получаване на информация и 

за гарантирането цялостната и надеждна 

защита на интересите на зрителите в 

Съюза. Като се има предвид все по-

голямото значение на аудиовизуалните 

медийни услуги за обществото и 

демокрацията, разпространяването на 

политически новини следва, без да се 

засягат правилата за авторските права, 

да се предоставя трансгранично на 

територията на ЕС. 

 

Изменение   31 

Предложение за директива 

Съображение 42 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42a) Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими 

мерки, за да гарантират правилното, 

своевременно и ефективно 

транспониране и прилагане на 

настоящата директива. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква aа 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

aa) „услуга на платформа за 

споделяне на видеоклипове“ означава 

услуга по смисъла на членове 56 и 57 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, която отговаря на 

следните изисквания: 

aa) „услуга на платформа за 

споделяне на видеоклипове“ означава 

услуга по смисъла на членове 56 и 57 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, която отговаря на 

всяко едно от следните изисквания: 
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Изменение   33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква а а– подточка iii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) основната цел на услугата или на 

отделима част от нея е посветена на 

осигуряването на предавания и 

генерирани от потребители 

видеоклипове за широката 

общественост с цел информиране, 

забавление или образоване; 

iii) основната цел на услугата или на 

отделима част от нея е посветена на или 

услугата играе значителна роля за 
осигуряването на предавания и 

генерирани от потребители 

видеоклипове за широката 

общественост с цел информиране, 

забавление или образоване; 

 

Изменение   34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква б а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

бa) „създадено от потребител видео“ 

означава поредица от движещи се 

образи със или без звук, която 

представлява обособена част, създадена 

и/или качена на платформа за споделяне 

на видеоклипове от един или повече 

потребители;“ 

бa) „създадено от потребител видео“ 

означава поредица от движещи се 

образи със или без звук, която 

представлява обособена част, създадена 

и/или качена на платформа за споделяне 

на видеоклипове от един или повече 

потребители независимо и отделно от 

платформата за споделяне на 

видеоклипове; 
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Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки насърчават 

съвместното регулиране и 

саморегулиране чрез кодекси за 

поведение на национално ниво в 

координираните от настоящата 

директива области, доколкото техните 

правни системи позволяват това. Тези 

кодекси трябва да са като цяло 

приемливи за основните заинтересовани 

страни в съответните държави 

членки. Целите на кодексите за 

поведение са изложени ясно и 

недвусмислено. Те предвиждат редовен, 

прозрачен и независим контрол и 

оценка на постигането на заложените 

цели. Те предвиждат ефективно 

прилагане, включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това 

е уместно. 

7. Комисията насърчава и 

улеснява съвместното регулиране и 

саморегулиране чрез кодекси за 

поведение в координираните от 

настоящата директива области, 

доколкото националните правни 

системи позволяват това. Тези кодекси 

трябва да са като цяло приемливи за 

основните съответни заинтересовани 

страни и да са одобрени от 

националния регулаторен орган или 

служба. Целите и мерките на 

кодексите за поведение са изложени 

ясно и недвусмислено. Те предвиждат 

редовен, прозрачен и независим контрол 

и оценка на постигането на заложените 

цели. Те предвиждат ефективно и 

прозрачно изпълнение, включително 

когато се прилагат подходящи 
ефективни и пропорционални санкции.  

Държавите членки гарантират, че в 

случай че съвместното регулиране не 

постигне желаното равнище на 

защита, националните регулаторни 

органи или служби разполагат с 

ефективни правомощия за прилагане, 

включително чрез публикуване на 

задължителни кодекси за поведение и 

прилагане на административни 

санкции. 

 

Изменение   36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г a (нова) 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) създава се следният параграф: 

 7a.  Настоящата директива и 

актовете за нейното изпълнение не 

засягат Директива 2000/31/ЕО и по-

специално членове 14 и 15 от нея. 

 

Изменение   37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудиовизуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочени към група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, расов 

или етнически произход, религиозна 

принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация.“; 

Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудиовизуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие или омраза 

(изказвания, подбуждащи към омраза),  

насочено към лице или група лица въз 

основа на раса, цвят на кожата, 

етнически или социален произход, 

генетични характеристики, език, 
религиозна принадлежност или 

убеждения, политически или други 

мнения, принадлежност към 

национално малцинство, имотно 

състояние, рождение, увреждане, 

възраст, пол, изразяване на половата 

принадлежност, полова идентичност 
или сексуална ориентация, статут на 

пребиваване или здравословно 

състояние; 
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Изменение   38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица. За тази цел държавите членки 

могат да използват система от 

дескриптори, които указват естеството 

на съдържанието на аудиовизуалната 

медийна услуга. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица. За тази цел 

държавите членки могат да използват 

система от дескриптори, които указват 

естеството на съдържанието на 

аудиовизуалната медийна услуга, с 

която родителите се 

предупреждават по подходящ начин 

да не позволяват на децата си да 

гледат определени предавания. 

 

Изменение   39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) член 7 се заличава; (10) член 7 се заменя със следното:  

 Държавите членки гарантират, че 

услугите, предоставяни от 

доставчиците на медийни услуги под 
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тяхната юрисдикция, са достъпни за 

хората с увредено зрение и/или слух, 

включително чрез използване на 

субтитри за лишените от слух и 

лицата с увреден слух, жестомимичен 

превод и аудиозапис и аудиоописание 

на визуалната информация. 

Държавите членки следва да 

изискват от доставчиците на 

медийни услуги да докладват 

ежегодно за достъпността на 

техните услуги. 

 

Изменение   40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a)  в параграф 1 се създава 

следната буква жа): 

 жa)  аудиовизуалните търговски 

съобщения за хазартни услуги не 

трябва да бъдат насочени специално 

към непълнолетните лица и трябва 

да съдържат недвусмислен текст 

„Участието на малолетни и 

непълнолетни лица в хазартни игри е 

забранено“, указващ минималната 

възраст, под която участието в 

хазартната игра не е допустимо. 

 

Изменение   41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в канали и 

аудиовизуални предавания за деца, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

 

Изменение   42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. 

2. Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания, както 

и в канали и аудиовизуални предавания 

за деца. 
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Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 12  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки вземат съответните 

мерки за гарантиране, че предаванията, 

предоставяни от доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, които могат да 

увредят физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетни 

лица, се предоставят само по начин, 

гарантиращ, че непълнолетните лица 

обичайно няма ги да чуят или видят. 

Тези мерки могат да включват избор на 

времето на излъчване, инструменти за 

проверка на възрастта или други 

технически мерки. Те са 

пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. 

Държавите членки вземат съответните 

мерки, които да гарантират, че 

предаванията, предоставяни от 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги под тяхна юрисдикция, 

които могат да увредят физическото или 

умственото развитие на непълнолетни 

лица, се предоставят само по начин, 

гарантиращ, че непълнолетните лица 

принципно няма да ги чуят или видят. 

Тези мерки могат да включват избор на 

времето на излъчване, инструменти за 

проверка на възрастта или други 

технически мерки. Те са 

пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването, не водят до 

допълнително обработване на лични 

данни и не засягат член 8 от 

Регламент (ЕС) № 2016/679. 

Най-вредното съдържание, като 

например неоправдано насилие и 

порнография, е предмет на най-строги 

мерки, като например криптиране и 

ефективен родителски контрол.“; 

Най-вредното съдържание, като 

например неоправдано насилие и 

порнография, е предмет на най-строги 

мерки, като например криптиране и 

ефективен родителски контрол. 

 Държавите членки гарантират, че 

предприетите мерки за защита на 

непълнолетните лица от програми и 

съдържание, предоставени от 

доставчиците на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, които могат да 

увредят тяхното физическо или 

умствено развитие, са необходими и 

пропорционални и отговарят напълно 

на задълженията, предвидени в 

Хартата, и по-специално посочените 
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в дял III и член 52 от нея. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, държавите 

членки гарантират, че доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове вземат подходящи мерки 

за: 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, Комисията и 

държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове вземат 

подходящи мерки за: 

 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС  

Член 28а – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) защита на непълнолетните 

лица от съдържание, което може да 

накърни тяхното физическо, умствено 

или морално развитие; 

a) защита на всички непълнолетни 

лица от съдържание, което може да 

накърни тяхното физическо или 

умствено развитие. 

 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към насилие 

или омраза, насочени към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или 

етнически произход. 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към насилие 

или омраза, насочено към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

раса, цвят на кожата, етнически или 

социален произход, генетични 

характеристики, език, религия или 

убеждения, политически или други 

мнения, принадлежност към 

национално малцинство, имотно 

състояние, рождение, увреждане, 

възраст, пол, изразяване на половата 

принадлежност, полова 

идентичност, сексуална ориентация, 

статут на пребиваване или 

здравословно състояние; Тези 

критерии имат за цел да се изяснят 

характеристиките на „публично 

подбуждане към насилие или омраза“, 

но не се считат сами по себе си за 

основание за ограничаване на 

предлагането на аудиовизуално 

съдържание.  Държавите членки 

гарантират, че са взети предвид 

всички обстоятелства, например 

намерения, и се зачита свободата на 

изразяване, по-специално на 

художествено, литературно и 

журналистическо изразяване. 

 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица, в съответствие респективно с член 

6 и член 12; 

a) конкретизиране на 

характеристиките и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица, в съответствие 

респективно с член 6 и член 12; 

Държавите членки гарантират, че 

мерки, основани на тези условия, се 

допускат единствено ако в 

националните процедурни правила е 

предвидена възможност 

потребителите да отстояват 

правата си пред съда, след като 

научат за тези мерки; 

 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове относно посоченото в 

параграф 1 съдържание, съхранявано на 

неговата платформа; 

б) създаване и привеждане в 

действие на прозрачни и лесни за 

използване механизми за ползватели на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове относно посоченото в 

параграф 1 съдържание, хоствано на 



 

PE593.952v03-00 40/52 AD\1116083BG.docx 

BG 

неговата платформа; 

 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 2 а – параграф 2 – алинея 2– буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

за споделяне на видеоклипове по 

отношение на съдържанието, което 

може да накърни физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

в) създаване и привеждане в 

действие на ефикасни системи за 

проверка на възрастта на ползвателите 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица. Тези системи 

не водят до допълнително 

обработване на лични данни и не 

засягат член 8 от Регламент (ЕС) № 

2016/679; 

 

 

Изменение   50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които позволяват 

на ползвателите на платформи за 

споделяне на видеоклипове да оценяват 

г) създаване и привеждане в 

действие на лесни за използване 

системи, които позволяват на 

ползвателите на платформи за 

споделяне на видеоклипове да оценяват 
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посоченото в параграф 1 съдържание; посоченото в параграф 1 съдържание; 

 

Изменение   51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица; 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол, които се 

контролират от крайните 

потребители, по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица; 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

 Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 
докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

валидността на докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б), и какви са резултатите от тях. 
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Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 
съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

Комисията насърчава съвместното 

регулиране, предвидено в член 4, 

параграф 7, чрез приемане на насоки, 

които да гарантират, че кодексите за 

поведение съответстват на 

разпоредбите на настоящата 

директива и са напълно съобразени 

със задълженията, определени в 

Хартата на основните права, по-

специално в член 52 от нея. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

законността, прозрачността, 

необходимостта, ефективността и 

пропорционалността на мерките, 

посочени в параграфи 2 и 3, които 

вземат доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30.  

Независимите национални 
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регулаторни органи или служби 

осигуряват необходимите насоки, за 

да гарантират, че предприетите 

мерки зачитат свободата на 

изразяване, основават се на 

предварително съдебно разрешение и 

отчитат необходимостта от 

информиране на потребителите. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание в допълнение 

към подходящите мерки, вече 

предприети от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, при условие че всяка 

предприета за целите на настоящата 

директива мярка за ограничаване на 

онлайн разпространение или друго 

предоставяне на незаконно 

съдържание на обществеността е в 

съответствие с Хартата на 

основните права, ограничена е до 

това, което е необходимо и 

пропорционално, и е предприета въз 

основа на предварително съдебно 

разрешение. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 
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определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС.  Държавите 

членки не изискват от доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове да предприемат по-

строга предварителна мярка за 

контрол. 

 

Изменение   56 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични механизми за подаване на 

жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични ефективни механизми за 

подаване на жалби и за правна защита, 

включително процедура за насрещно 

уведомяване, с цел уреждане на спорове 

между потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

 

Изменение   57 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 20 

Директива 2010/13/ЕС 

Глава XI – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ НА 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“; 

РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ ИЛИ 

СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ; 
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Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

регулаторни органи. Държавите членки 

гарантират, че тези органи са 

юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулаторни органи, 

които да упражняват надзор над 

различни сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

по прозрачен начин един или повече 

независими регулаторни органи или 

служби. Държавите членки гарантират, 

че тези органи са юридически 

самостоятелни и функционално 

независими от всяко правителство или 

от всеки друг публичен или частен 

орган. Това не засяга възможността за 

държавите членки да създават 

регулаторни органи, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Държавите членки 

гарантират, че процесът на 

номиниране на ръководителя на 

национален регулаторен орган или 

служба или на членовете на 

колективния орган, изпълняващ тази 

функция в рамките на национален 

регулаторен орган или служба, е 

прозрачен и осигурява необходимата 

степен на независимост за 
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изпълнението на неговите функции. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи или 

служби упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, недискриминацията, 

културното многообразие, защитата на 

потребителите, вътрешния пазар и 

насърчаването на лоялна конкуренция. 

 

Изменение   61 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

притежават подходящи правомощия за 

правоприлагане с цел ефективно 

изпълнение на техните функции. 

4. Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи или 

служби притежават подходящи 

правомощия за правоприлагане и 

ресурси с цел ефективно изпълнение на 

техните функции. 
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Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на национален 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или служба или 

членовете на колегиалния орган, който 

изпълнява тази функция в рамките на 

национален регулаторен орган или 

служба, могат да бъдат освобождавани 

само ако вече не изпълняват условията, 

изисквани за изпълнение на техните 

задължения, определени предварително 

в националното право, и въз основа на 

обосновано предварително 

уведомление. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 a – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящото се създава групата 

на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги (ERGA). 

1. С настоящото се създава групата 

на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги (ERGA) 

като независима експертна 

консултантска група към Комисията 

и като форум за обмен на опит и на 

добри практики между националните 

регулаторни органи. 
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Изменение   64 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните медийни 

услуги. Тези органи се представляват от 

ръководителите или от избрани 

представители на високо равнище на 

националния регулаторен орган с 

основната отговорност да осъществяват 

надзор над аудиовизуалните медийни 

услуги или в случаите, в които няма 

национален регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи или 

служби в областта на аудиовизуалните 

медийни услуги, които може да 

включват регионалните независими 

регулаторни органи и служби с пълни 

правомощия в областта на 

аудиовизуалните медийни услуги. Тези 

органи се представляват от 

ръководителите или от избрани 

представители на високо равнище на 

националния регулаторен орган или 

служба с основната отговорност да 

осъществяват надзор над 

аудиовизуалните медийни услуги или в 

случаите, в които няма национален 

регулаторен орган или служба, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 3 – параграф 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на последователното 

прилагане във всички държави членки 

на регулаторната рамка за 

аудиовизуалните медийни услуги; 

a) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на съгласуваното, 

последователно и прозрачно прилагане 

във всички държави членки на 

регулаторната рамка за аудиовизуалните 

медийни услуги; 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 3 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители, 

работещи в тази област организации 

на гражданското общество и крайни 

потребители, за да събере необходимата 

информация. 

 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 а – параграф 3 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да осигурява възможност за 

обмен на опит и добри практики при 

прилагането на регулаторната рамка за 

аудиовизуални медийни услуги; 

в) да предоставя насоки и да 

осигурява възможност за обмен на опит 

и добри практики при прилагането на 

регулаторната рамка за аудиовизуални 

медийни услуги; 

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 а – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3 и 4 от нея; 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3, 4 и 28а от нея; 

 

Изменение  69 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 а – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, член 

6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 и 4, 

както и по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, член 

6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 и 4 и 

член 28а, както и по всеки въпрос, 

свързан с аудиовизуалните медийни 

услуги, и по-специално защитата на 
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лица и подбуждането към омраза.“; непълнолетни лица и подбуждането към 

омраза.“; 

 

 

Изменение  70 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива, включително 

относно въздействието на мерките 

за изпълнение върху основните права, 

залегнали в Хартата на основните 

права, и по-специално свободата на 

изразяване на мнение и свободата на 

информация, предвидени в член 11. 
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Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, 

Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga 

Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, 

Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile 

Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, 

Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra 

Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine 

Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina 

Winberg, Tomáš Zdechovský 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, 

Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria 

Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 


