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Изменение 36
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Спорно е дали изборът на правно основание (член 114 от ДФЕС, вътрешен пазар) е 
адекватен в светлината на заявената цел: „Настоящият регламент допринася за 
защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и 
стабилни гаранции за защитата на основните права.“ (съображение 7). По-рано 
Съдът на ЕС отрече възможността член 114 от ДФЕС да се използва като мярка, 
чиято цел е да допринесе за обществената сигурност (решение по дело C-318/04, 
точки 54 – 61 и дело C-318/04, точка 67). Следователно правното основание следва да 
бъде член 83 от ДФЕС, който дава възможност единствено за приемане на 
директиви.

Изменение 37
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Заглавие 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 38
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и по-специално член 83 от него,

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Спорно е дали изборът на правно основание (член 114 от ДФЕС, вътрешен пазар) е 
адекватен в светлината на заявената цел: „Настоящият регламент допринася за 
защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и 
стабилни гаранции за защитата на основните права.“ (съображение 7). По-рано 
Съдът на ЕС отрече възможността член 114 от ДФЕС да се използва като мярка, 
чиято цел е да допринесе за обществената сигурност (решение по дело C-318/04, 
точки 54 – 56 и точка 67). Следователно правното основание следва да бъде член 83 
от ДФЕС, който дава възможност единствено за приемане на директиви.

Изменение 39
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Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се преодолява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични дезинформационни цели 
и като се допринася за разследването 
на престъпления. Функционирането на 
цифровия единен пазар следва да бъде 
подобрено чрез засилване на правната 
сигурност за доставчиците на хостинг 
услуги, укрепване на доверието на 
ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за 
върховенството на закона и 
основните права, в частност 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, правото на 
свобода и плурализъм на медиите, 
свободата на стопанска инициатива 
и правото на неприкосновеност на 
личния живот и защитата на 
личните данни.

Or. en

Изменение 40
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 

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

предотвратява злоупотребата с хостинг 
услуги за терористични цели.

Or. en

Изменение 41
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Настоящата директива има за 
цел да гарантира защитата на 
обществената сигурност, като 
същевременно установи подходящи и 
стабилни гаранции за гарантиране на 
защитата на основните права в едно 
отворено и демократично общество, 
като се предотвратява използването на 
хостинг услуги за разпространение на 
терористично съдържание. 
Функционирането на цифровия единен 
пазар следва да бъде подобрено чрез 
засилване на правната сигурност за 
доставчиците на хостинг услуги, 
укрепване на доверието на ползвателите 
в онлайн средата и засилване на 
гаранциите за защитата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, както и зачитането на 
личния и семейния живот, и 
защитата на личните данни.

(Замяната на думата „злоупотреба“ с 
думата „използване“ следва да се 
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приложи в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Целта на този текст е да допринася главно за обществената сигурност и 
позоваването само на цифровия единен пазар изглежда има за цел да обоснове 
използването на член 114 от ДФЕС като правно основание (и следователно избора на 
регламент, вместо на директива).

Изменение 42
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
целите на разпространение от 
доставчиците на съдържание на 
незаконно терористично съдържание. 
Функционирането на цифровия единен 
пазар следва да бъде подобрено чрез 
засилване на правната сигурност за 
доставчиците на хостинг услуги, 
укрепване на доверието на ползвателите 
в онлайн средата и засилване на 
гаранциите за защитата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
получаване и разпространяване на 
информация, както и зачитането на 
личния живот и защитата на 
личните данни.

Or. en
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Изменение 43
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за основните 
права и по-специално правото на 
свобода на изразяване на мнение и 
свобода на информация, правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни.

Or. en

Изменение 44
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира безпрепятственото 
функциониране на цифровия единен 
пазар в едно отворено и демократично 
общество, като се предотвратява 
злоупотребата с хостинг услуги за 
терористични цели. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 

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

в нашите общества. Функционирането 
на цифровия единен пазар следва да 
бъде подобрено чрез засилване на 
правната сигурност за доставчиците на 
хостинг услуги, укрепване на доверието 
на ползвателите в онлайн средата и 
засилване на гаранциите за свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.

Or. en

Изменение 45
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 46
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
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Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47
Моника Бенова

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

От съществено значение е прозрачното използване на интернет да продължи да бъде 
приоритет. По подразбиране злоупотребата в интернет е трудна, ако се поддържа 
висока степен на прозрачност. В резултат от това се отличава неподлежащото на 
проверка съдържание, свързано с екстремизъм.

Изменение 48
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Регулирането на доставчиците 
на хостинг услуги може единствено 
да допълва стратегиите и 
действията на държавите членки за 
справяне с терористични 
престъпления, които трябва да 
акцентират върху онлайн мерки, 
като например наказателни 
разследвания и трансгранично 
сътрудничество, както и 
превантивни мерки, включително 
инвестиране, наред с другото, в 
образование, социално сближаване и 
предотвратяване на насилието.
Както сочат много проучвания, 
процесът на радикализация много 
рядко се провежда само онлайн. 
Реалната водеща до насилие 
радикализация е свързана с няколко 
сложни процеса, включително 
комуникиране лично в съчетание с 
други офлайн фактори. Не следва да се 
подценява обаче ролята, която 
интернет и социалните медии могат 
да изпълняват в този процес.

Or. en
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Изменение 49
Ауке Зейлстра

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Като се има предвид, че 
мерките, които предварително 
правят невъзможно публикуването в 
интернет, като например филтри за 
качване на съдържание, са в 
нарушение на член 7.3 от 
Конституцията на Нидерландия.

Or. en

Изменение 50
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на терористични групи и на техните 
поддръжници, за да разпространяват 
терористично съдържание онлайн с цел 
отправяне на послания, радикализиране 
и вербуване, както и улесняване и 
ръководене на терористична дейност.

Or. en

Изменение 51
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 52
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 53
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Доставчиците на хостинг услуги, 
осъществяващи дейност чрез интернет, 
играят съществена роля в цифровата 
икономика, като свързват бизнеса и 
гражданите и улесняват обществения 

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

дебат и разпространението и 
получаването на информация, мнения и 
идеи, допринасяйки в значителна степен 
за иновациите, икономическия растеж и 
създаването на работни места в Съюза. 
В някои случаи обаче техните услуги 
стават обект на злоупотреби от страна 
на трети лица с цел извършване на 
незаконни дейности онлайн. Повод за 
особено безпокойство буди 
злоупотребата с доставчици на хостинг 
услуги от страна на терористични групи 
и на техните поддръжници, за да 
разпространяват терористично 
съдържание онлайн с цел отправяне на 
послания, вербуване, както и улесняване 
и ръководене на терористична дейност.

Or. en

Изменение 54
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Платформите на социалните 
мрежи може да се използват като 
движеща сила на радикализацията, 
водеща до насилнически екстремизъм, 
както и като инструмент за 
разпространение на език на омраза и 
незаконно съдържание, особено сред 
младите ползватели на интернет.

Or. en

Изменение 55
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
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Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 56
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Въпреки че наличието на 
терористично съдържание онлайн не е 
единственият фактор, водещ до 
насилнически екстремизъм, той има 
сериозни отрицателни последици за 
ползвателите, особено младите, за 
гражданите и обществото като цяло, 
както и за доставчиците на онлайн 
услуги, които хостват такова 
съдържание, тъй като то подкопава 
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технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да помагат 
борбата с терористичното съдържание, 
разпространявано чрез използването на 
техните услуги.

доверието на техните ползватели и 
вреди на бизнес моделите им. Като се 
имат предвид централната им роля и 
технологичните средства и способности, 
свързани с предлаганите от тях услуги, 
доставчиците на онлайн услуги, докато 
защитават в пълна степен свободата 
на изразяване и плурализма, носят 
особени обществени отговорности да 
защитават своите услуги срещу 
злоупотреба от терористи и да 
подпомагат борбата с терористичното 
съдържание, разпространявано чрез 
използването на техните услуги.

Or. en

Изменение 57
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 58
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 59
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение



AM\1177907BG.docx 19/156 PE636.146v02-00

BG

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

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

(Замяната на думата „злоупотреба“ с 
думата „използване“ следва да се 
приложи в целия текст.)

Or. en

Изменение 60
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

доставчиците на онлайн услуги биха 
могли да подпомагат компетентните 
органи, като защитават своите услуги 
срещу злоупотреба, и да подпомагат 
борбата с незаконното терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 61
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Усилията на равнището на 
Съюза за борба с терористично 
съдържане онлайн, които започнаха 
през 2015 г. чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги, трябва да бъдат допълнени с 
ясна законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на терористично 
съдържание онлайн и адекватно 
справяне с бързо развиващия се 
проблем. Целта на тази 
законодателна рамка е да се 
използват доброволните усилия, които 
бяха засилени с Препоръка (ЕС) 
2018/3347 на Комисията, и да се 
отговори на призивите, отправени от 
Европейския парламент, за засилване 
на мерките за справяне с незаконното 
и вредното съдържание, както и на 
тези на Европейския съвет за 
подобряване на автоматизираното 
откриване и премахване на 
съдържание, което подбужда към 
терористични актове.

(4) Ясната законодателна рамка 
използва доброволното сътрудничество 
между държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги, които 
бяха засилени с Препоръка (ЕС) 
2018/3347 на Комисията.

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

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

Or. en

Изменение 62
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично съдържане 
онлайн, които започнаха през 2015 г. 
чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги, трябва да бъдат допълнени с 
ясна законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на терористично 
съдържание онлайн и адекватно 
справяне с бързо развиващия се 
проблем. Целта на тази законодателна 
рамка е да се използват доброволните 
усилия, които бяха засилени с 
Препоръка (ЕС) 2018/3347 на 
Комисията, и да се отговори на 
призивите, отправени от 
Европейския парламент, за засилване 
на мерките за справяне с незаконното 
и вредното съдържание, както и на 
тези на Европейския съвет за 
подобряване на автоматизираното 
откриване и премахване на 
съдържание, което подбужда към 
терористични актове.

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично незаконно 
съдържане онлайн, които започнаха 
през 2015 г. чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги. Целта на тази законодателна 
рамка е да се използват тези усилия, 
които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 
2018/3347 на Комисията.

_________________ _________________
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията от 1 март 2018 г. относно 

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

мерки за ефективна борба с незаконното 
съдържание онлайн (ОВ L 63, 
6.3.2018 г., стр. 50).

Or. en

Изменение 63
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Както беше подчертано в 
доклада на специалната комисия на 
Европейския парламент относно 
тероризма1a, усилията на равнището на 
Съюза за борба с терористично 
съдържане онлайн, които започнаха 
през 2015 г. чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги, са били недостатъчни. 
Следователно правната рамка на ЕС 
трябва да бъде допълнена с ясна 
законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на терористично 
съдържание онлайн и адекватно 
справяне с бързо развиващия се 
проблем. Целта на тази законодателна 
рамка е да се използват доброволните 
усилия, които бяха засилени с 
Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията, 
и да се отговори на призивите, 
отправени от Европейския парламент, за 
засилване на мерките за справяне с 
незаконното и вредното съдържание, 
както и на тези на Европейския съвет за 
подобряване на автоматизираното 
откриване и премахване на съдържание, 
което подбужда към терористични 
актове.

_________________ _________________
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1a P8_TA-PROV(2018)0512.
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията от 1 март 2018 г. относно 
мерки за ефективна борба с 
незаконното съдържание онлайн (ОВ 
L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Or. en

Изменение 64
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично съдържане 
онлайн, които започнаха през 2015 г. 
чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги, трябва да бъдат допълнени с 
ясна законодателна рамка с цел 
допълнително ограничаване на 
достъпността на незаконно 
терористично съдържание онлайн, 
адекватно справяне с бързо развиващ се 
проблем и въвеждане на 
необходимите гаранции за 
върховенството на закона и 
защитата на основните права. Целта 
на тази законодателна рамка е да се 
използват и да се предприемат мерки 
по отношение на някои недостатъци 
на доброволните усилия, които бяха 
засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията7, и да се отговори на 
призивите, отправени от Европейския 
парламент, за засилване на мерките за 
преодоляване на незаконното 
съдържание в съответствие с 
хоризонталната рамка, установена с 
Директива 2000/31/ЕО, както и на тези 
на Европейския съвет за подобряване на 
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откриването и премахването на 
терористично съдържание.

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

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

Or. en

Изменение 65
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Усилията на равнището на Съюза 
за борба с терористично съдържане 
онлайн, които започнаха през 2015 г. 
чрез рамка за доброволно 
сътрудничество между държавите 
членки и доставчиците на хостинг 
услуги, трябва да бъдат допълнени с 
ясна законодателна рамка, еднакво 
приложима във всички държави – 
членки на ЕС, е с цел допълнително 
ограничаване на достъпността на 
терористично съдържание онлайн и 
адекватно справяне с бързо развиващия 
се проблем. Целта на тази 
законодателна рамка е да се използват 
доброволните усилия, които бяха 
засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията7, и да се отговори на 
призивите, отправени от Европейския 
парламент, за засилване на мерките за 
справяне с незаконното и вредното 
съдържание, както и на тези на 
Европейския съвет за подобряване на 
автоматизираното откриване и 
премахване на съдържание, което 
подбужда към терористични актове.
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_________________ _________________
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на 
Комисията от 1 март 2018 г. относно 
мерки за ефективна борба с незаконното 
съдържание онлайн (ОВ L 63, 
6.3.2018 г., стр. 50).

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

Or. ro

Изменение 66
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Настоящият регламент следва 
да установи специфични задължения 
за определени доставчици на хостинг 
услуги, както и задължения за 
полагане на грижа на тези 
доставчици на хостинг услуги, които 
са изложени на значително 
количество незаконно терористично 
съдържание. Прилагането на 
настоящия регламент не следва да 
засяга членове 14 и 15 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно 
освобождаването от отговорност, 
предоставяно на доставчиците на 
хостинг услуги, не следва да бъде 
засягано от мерките, които те 
предприемат в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички допълнителни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба, 
при условие че те нямат актуално 
знание или незаконна дейност или 
информация, или при придобиване на 
такова знание те премахват или 
незабавно правят невъзможен 
достъпа до това съдържание. Тъй 
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като в член 15 от Директива 
2000/31/ЕО се забраняват общи 
задължения за контрол по отношение 
на информацията, която съхраняват, 
както и общи задължения за активно 
търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност, настоящият регламент не 
следва да води до предаването на 
информация от компетентните 
органи до доставчиците на хостинг, 
която не дава яснота относно 
статуса на законност на 
съдържанието, за което се уведомява. 
Когато доставчикът на хостинг не е 
информиран от компетентния орган 
дали съобщеното съдържание се 
счита за незаконно, той може да 
рискува да понесе отговорност за 
непредприемане на бързи действия за 
отстраняване на съдържанието. 
Следователно тази информация 
трябва да бъде предоставена от 
компетентния орган при всички 
случаи. Настоящият регламент не 
засяга правомощията на националните 
органи и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

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

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

Or. en
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Изменение 67
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Настоящият регламент следва 
да се прилага, без да се засягат 
членове 14 и 15 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба, и 
не следва да водят до общото 
задължение за контрол. Настоящият 
регламент не засяга правомощията на 
националните органи и съдилищата да 
определят отговорността на 
доставчиците на хостинг услуги в 
конкретни случаи, когато не са 
изпълнени условията по член 14 от 
Директива 2000/31/ЕО относно 
освобождаването от отговорност.

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

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

Or. en

Изменение 68
Андрейс Мамикинс
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 69
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 70
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 

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

прилагането на членове 14 и 15 от 
Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, 
всички мерки, предприети от 
доставчика на хостинг услуги в 
съответствие с настоящия регламент, 
включително всички допълнителни 
мерки, не следва сами по себе си да 
водят до това доставчикът на услуги да 
загуби ползата от освобождаването от 
отговорност, предвидено в посочената 
разпоредба. Настоящият регламент не 
засяга правомощията на националните 
органи и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

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

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

Or. en

Изменение 71
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 

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

настоящия регламент, не следва сами по 
себе си да водят до това доставчикът на 
услуги да загуби ползата от 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

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

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

Or. en

Изменение 72
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на член 14 от Директива 
2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички 
мерки, предприети от доставчика на 
хостинг услуги в съответствие с 
настоящия регламент, включително 
всички проактивни мерки, не следва 
сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 

(5) Прилагането на настоящия 
регламент не следва да засяга 
прилагането на членове 14 и 15 от 
Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, 
всички мерки, предприети от 
доставчика на хостинг услуги в 
съответствие с настоящия регламент, не 
следва сами по себе си да водят до това 
доставчикът на услуги да загуби ползата 
от освобождаването от отговорност, 
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от освобождаването от отговорност, 
предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от 
отговорност.

предвидено в посочената разпоредба. 
Настоящият регламент не засяга 
правомощията на националните органи 
и съдилищата да определят 
отговорността на доставчиците на 
хостинг услуги в конкретни случаи, 
когато не са изпълнени условията по 
членове 14 и 15 от Директива 
2000/31/ЕО относно освобождаването от 
отговорност.

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

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

Or. en

Изменение 73
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 74
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 75
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

основните права, определени в правния 
ред на Съюза, и по-специално тези, 
гарантирани в Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 76
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 77
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 

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

права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, както и 
правата на неприкосновеност на 
личния живот и защитата на 
личните данни, които са един от 
фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, взети с цел 
премахване на терористично 
съдържание онлайн, са намеса в 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, и 
следователно следва да бъдат строго 
целеви, необходими, целесъобразни и 
пропорционални, за да спомагат за 
борбата срещу тероризма, 
включително разследването и 
преследването на терористични 
престъпления в смисъл че трябва да 
служат за справяне с разпространението 
на терористично съдържание, без това 
да засяга правото на законно получаване 
и разпространяване на информация, 
като се взема предвид централната роля 
на доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

Or. en
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Изменение 78
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1177907BG.docx 37/156 PE636.146v02-00

BG

със закона. Настоящият регламент не 
следва да засяга приложимите 
правила относно обработването на 
лични данни, по-специално Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 
2016/680.

Or. en

Изменение 79
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона, понеже ефективните 
онлайн мерки за борба с тероризма и 
защитата на свободата на изразяване 
на мнение не са цели, които си 
противоречат, а се допълват и 
взаимно се подсилват.

Or. en

Изменение 80
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1177907BG.docx 39/156 PE636.146v02-00

BG

свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното 
и демократично общество, както и една 
от ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона.

получаване и разпространяване на 
информация, както и зачитането на 
личния живот, и на защита на 
личните данни, които представляват 
фундамента на плуралистичното и 
демократично общество, както и са сред 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на получаване и 
разпространяване на информация, 
следва да бъдат строго пропорционални 
и необходими, тясно целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението само на 
незаконно терористично съдържание, и 
без това да засяга правото на законно 
получаване и разпространяване на 
информация, като се взема предвид 
централната роля на доставчиците на 
хостинг услуги за способстването на 
обществения дебат и разпространението 
и получаването на факти, становища и 
идеи в съответствие със закона.

Or. en

Изменение 81
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 
сигурност, като същевременно 
установява подходящи и стабилни 
гаранции за защитата на основните 
права. Това включва правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 

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

свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Мерките, представляващи 
намеса в свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
следва да бъдат строго целеви, в смисъл 
че трябва да служат за предотвратяване 
на разпространението на терористично 
съдържание, без това да засяга правото 
на законно получаване и 
разпространяване на информация, като 
се взема предвид централната роля на 
доставчиците на хостинг услуги за 
способстването на обществения дебат и 
разпространението и получаването на 
факти, становища и идеи в съответствие 
със закона. Настоящата директива не 
засяга приложимите правила относно 
обработването на лични данни, по-
специално предвидените в Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 
2016/680.

Or. en

Изменение 82
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент 
допринася за защитата на обществената 

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

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

Or. en

Изменение 83
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел
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Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Настоящият регламент не 
следва да води до промяна на 
задължението за държавите членки 
да зачитат основните права и 
основните законни принципи, 
заложени в член 6 от Договора за 
Европейския съюз и член 11 от 
Хартата на основните права, нито 
приложимите правила относно 
обработването на лични данни, като 
например Регламент 2016/679 и 
Директива 2016/680.

Or. en

Изменение 84
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Мерките, предприемани за 
премахване на терористично 
съдържание онлайн, следва да бъдат 
целеви, необходими, целесъобразни и 
пропорционални.

Or. en

Изменение 85
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално в 
контекста на настоящия регламент, 
възможността ползвателите да 
оспорят премахването на 
съдържание вследствие на мерки, 
взети от доставчика на хостинг 
услуги съобразно предвиденото в 
настоящия регламент, и да бъдат 
информирани за ефективни средства 
за правна защита – както вътрешни, 
така и пред съда на държавата 
членка по местопребиваване. Това 
включва също възможността 
доставчиците на хостинг услуги и 
доставчиците на съдържание да 
оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед, пред съда на държавата 
членка, в която е установен или 
представляван доставчикът на 
хостинг услуга, или пред съда на 
държавата членка по 
местопребиваване за доставчика на 
съдържание.

Or. en

Изменение 86
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед. Това право може да се 
упражни пред съда на държавата 
членка, където се намира основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуга, или 
където пребивава или е установен 
законният представител, определен 
от доставчика на хостинг услуга 
съгласно член 16.

Or. en

Изменение 87
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 

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

срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание пред съда на държавата 
членка, чиито органи са издали такава 
заповед. Освен това доставчиците на 
хостинг услуги следва да имат 
правото да оспорват решение за 
налагане на проактивни мерки или 
санкции пред съда на държавата 
членка, чиито органи са взели 
решението.

Or. en

Изменение 88
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 89
Аксел Фос

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

ядрени (ХБРЯ) вещества, и всякакви 
насоки относно други методи и 
техники, включително подбор на 
целите, за извършване на 
терористични престъпления. Тези 
информационни материали включват 
по-конкретно текст, изображения, 
звукозаписи и видеозаписи. Когато 
преценяват дали съдържанието 
представлява терористично съдържание 
по смисъла на настоящия регламент, 
компетентните органи, както и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората. 
Фактът, че материалът е бил произведен 
от терористична организация или от 
лице, включени в списъка на ЕС, или че 
този материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
противодействащи или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено, като се 
постига справедлив баланс между 
основните права и съображенията за 
обществена сигурност. Особено в 
случаите, в които доставчикът на 
съдържание носи редакционна 
отговорност, във всяко решение по 
отношение на премахването на 
разпространявания материал следва 
да се отчитат журналистическите 
стандарти, установени чрез 
нормативни правила за печата или 
медиите, в съответствие с правото 
на Съюза и Хартата на основните 
права. Освен това изразяването на 
радикални, полемични или 
противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 



PE636.146v02-00 48/156 AM\1177907BG.docx

BG

чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

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

Or. en

Изменение 90
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съучастието в тях, предоставянето на 
указания за извършването на такива 
престъпления, когато и доколкото те 
са извършени със специфична 
терористична цел, а именно силното 
сплашване на определено население 
или неправомерното принуждаване на 
правителство или международна 
организация да извършат или да не 
извършат определено действие, или 
сериозно да дестабилизират или да 
унищожат основните политически, 
конституционни, икономически или 
социални структури на държава или 
на международна организация. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората или 
зачитането на други основни права, 
включително правото на свобода на 
изразяване на мнение, както и 
правата на неприкосновеност на 
личния живот и на семеен живот, и 
на защита на личните данни. Фактът, 
че материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
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или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат попада извън 
обхвата на настоящия регламент и 
по-специално извън определението за 
публично подстрекаване към 
извършване на терористични 
престъпления.

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

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

Or. en

Изменение 91
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

или пропагандират извършването на 
терористични престъпления или на 
съучастието в тях, предоставянето на 
указания за извършването на такива 
престъпления, когато и доколкото те 
са извършени със специфична 
терористична цел, а именно силното 
сплашване на определено население 
или неправомерното принуждаване на 
правителство или международна 
организация да извършат или да не 
извършат определено действие, или 
сериозно да дестабилизират или да 
унищожат основните политически, 
конституционни, икономически или 
социални структури на държава или 
на международна организация. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящата директива, 
компетентните органи, както и 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да вземат предвид фактори като 
естеството и формулировката на 
изявленията, контекста, в който са 
направени изявленията, и техния 
потенциал да доведат до вредни 
последици, засягащи по този начин 
сигурността и безопасността на хората 
или зачитането на други основни 
права, включително правото на 
свобода на изразяване на мнение, 
както и правата на личен и на семеен 
живот, и на защита на личните 
данни. Фактът, че материалът е бил 
произведен от терористична 
организация или от лице, включени в 
списъка на ЕС, или че този материал им 
се приписва или е разпространяван от 
тяхно име, представлява важен фактор 
при преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Изразяването 
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на радикални, полемични или 
противоречиви гледни точки в публичен 
дебат по чувствителни политически 
въпроси попада извън обхвата на 
настоящата директива и по-
специално извън определението за 
публично подстрекаване към 
извършване на терористични 
престъпления.

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

Or. en

Изменение 92
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

_________________ _________________
9 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

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

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

Or. en

Изменение 93
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Or. en
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Изменение 94
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически, 
научноизследователски, художествени 
и редакционни цели, не следва обаче да 
се счита за терористично 
съдържание и поради това следва да 
се изключи от приложното поле на 
настоящия регламент. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

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

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

Or. en

Изменение 95
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 

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

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

научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание. В тази връзка въпросните 
доставчици на услуги и ползватели 
следва винаги да могат да получават 
съдебна защита.

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

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

Or. en

Изменение 96
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

необходимостта да се обърне внимание 
на най-вредната терористична 
пропаганда онлайн, определението 
следва да обхваща материали и 
информация, които подбуждат, 
насърчават или пропагандират 
извършването на терористични 
престъпления или на съучастието в тях, 
предоставянето на указания за 
извършването на такива престъпления 
или подстрекаването към участие в 
дейности на терористична група. Тази 
информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги следва да вземат предвид 
фактори като естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния потенциал да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на каквито и да е мнения, 
които могат да се възприемат като 
радикални, полемични или 
противоречиви в обществения дебат, и 
особено на всякакъв вид политически 
въпроси не следва да се счита за 
терористично съдържание.

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

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

Or. en

Изменение 97
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Or. en

Изменение 98
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
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Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

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

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

Or. en

Изменение 99
Моника Бенова

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури яснота 
относно действията, които следва да 
предприемат както доставчиците на 
хостинг услуги, така и компетентните 
органи за предотвратяването на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, в настоящия 
регламент следва да се установи 
определение за терористично 
съдържание за целите на 

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

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

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

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

Or. en

Изменение 100
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Тази информация включва по-конкретно 
текст, изображения, звукозаписи и 
видеозаписи. Когато преценяват дали 
съдържанието представлява незаконно 
терористично съдържание по смисъла 
на настоящия регламент, компетентните 
органи, както и доставчиците на хостинг 
услуги трябва да извършат своята 
оценка въз основа на фактори като 
понятието умисъл, естеството и 
формулировката на изявленията, 
контекста, в който са направени 
изявленията, и техния доказуем риск от 
провокиране на действия, които да 
доведат до вредни последици, засягащи 
по този начин сигурността и 
безопасността на хората. Фактът, че 
материалът е бил произведен от 
терористична организация или от лице, 
включени в списъка на ЕС, или че този 
материал им се приписва или е 
разпространяван от тяхно име, 
представлява важен фактор при 
преценката. Съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
журналистически или 
научноизследователски цели, следва да 
бъде адекватно защитено. Освен това 
изразяването на радикални, полемични 
или противоречиви гледни точки в 
обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси не 
следва да се счита за терористично 
съдържание.

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

Or. en
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Изменение 101
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 102
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например, такива доставчици на услуги 
на информационното общество 

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

достъп до тях, независимо дали тази 
дейност е чисто техническа, 
автоматизирана и пасивна, и 
независимо дали е необходимо 
плащане от ползвателя. Например 
такива доставчици на услуги на 
информационното общество включват 
платформи на социалните мрежи, 
услуги за видео стрийминг, услуги за 
споделяне на образ и звук, за споделяне 
на файлове и други онлайн услуги, 
доколкото предоставят информацията 
на обществеността. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги на 
ползватели, които се намират в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му, и дали тези 
услуги са конкретно насочени към 
ползватели в Съюза. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент. За 
разлика от това услугите, които се 
състоят от предоставяне на 
обикновено техническо съоръжение, 
като например „услуги в облак“, 
които се състоят в предоставянето 
при поискване на физически или 
виртуални ресурси, осигуряващи 



PE636.146v02-00 70/156 AM\1177907BG.docx

BG

инфраструктурен капацитет за 
изчисления и съхраняване, на който 
доставчикът на услугите няма 
договорни права по отношение на 
начините на съхраняване на 
съдържание и неговото обработване и 
предоставяне на публично 
разположение от страна на 
клиентите на доставчика или на 
крайните ползватели на тези 
клиенти, и където доставчикът на 
услугите няма технически капацитет 
да премахне конкретно съдържание, 
съхранявано от неговите клиенти или 
крайните ползватели на неговите 
клиенти, или услуги, които се 
състоят от продажба на стоки 
онлайн, доставка на стоки само по 
себе си или предоставяне на услуги 
офлайн, или частни уебсайтове, 
включително блогове, следва да не се 
разглеждат като доставчици на 
хостинг услуги в рамките на обхвата 
на настоящия регламент. 
Обикновените преноси и други 
електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Директива xxx/2019 на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Европейския кодекс за електронните 
съобщения] или доставчиците на 
услуги по кеширане или други услуги, 
предоставяни в други слоеве на 
интернет инфраструктурата, 
например регистри и регистратори, 
DNS (система за имена на домейни) 
или прилежащи услуги като 
платежни услуги или услуги за 
защита срещу DDoS атаки 
(разпределени атаки тип „отказ от 
обслужване“), не следва да се считат 
за доставчици на хостинг услуги. 
Същото се отнася и до 
междуличностните съобщителни 
услуги, които позволяват пряк 
междуличностен и интерактивен 
обмен на информация между 
ограничен брой лица, където лицата, 
които инициират или участват в 
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комуникацията, определят 
ответната(ите) страна(и).

Or. en

Изменение 103
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация и 
материали на разположение на 
обществеността, независимо дали 
тази дейност е чисто техническа, 
автоматизирана и пасивна. Например, 
такива доставчици на услуги на 
информационното общество включват 
платформи на социалните мрежи, 
услуги за видео стрийминг, услуги за 
споделяне на образ и звук, за споделяне 
на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията на 
обществеността, както и уебсайтове, 
където ползвателите могат да правят 
коментари или да публикуват отзиви. 
Инфраструктурните услуги в облак, 
които включват предоставянето при 
поискване на физически или 
виртуални ресурси, осигуряващи 
инфраструктурен капацитет за 
изчисления и съхраняване, на който 
доставчикът на услугите няма 
договорни права по отношение на 
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цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

начините на съхраняване на 
съдържание и неговото обработване и 
предоставяне на публично 
разположение от страна на 
клиентите на доставчика или на 
крайните ползватели на тези 
клиенти, и където доставчикът на 
услугите няма технически капацитет 
да премахне конкретно съдържание, 
съхранявано от неговите клиенти или 
крайните ползватели на неговите 
клиенти, не следва да се считат за 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 104
Михал Бони

Предложение за регламент
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Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на обществеността, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 
Например, такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията на 
обществеността.
Например такива доставчици на 
услуги на информационното 
общество включват платформи на 
социалните мрежи, услуги за видео 
стрийминг, услуги за споделяне на 
образ и звук, за споделяне на файлове и 
други услуги за изчисления в облак, 
като се изключат доставчици на ИТ 
инфраструктура в облак, доколкото 
предоставят информацията на 
обществеността. За целите на 
настоящия регламент доставчиците 
на инфраструктурни услуги в облак, 
както и услуги на други слоеве на 
интернет инфраструктурата, 
различни от слоя на приложенията, и 
доставчиците на услуги за 
уебхостинг, които предоставят 
техническата инфраструктура на 
операторите на уебсайтове, не следва 
да се считат за „доставчици на 
хостинг услуги“. Регламентът следва да 
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достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

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

Or. en

Изменение 105
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 

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

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

Or. en

Изменение 106
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 107
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на обществеността. 
Например, такива доставчици на услуги 
на информационното общество 
включват платформи на социалните 
мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията на 
обществеността Регламентът следва 
да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 



PE636.146v02-00 78/156 AM\1177907BG.docx

BG

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

дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 108
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е чисто 
техническа, автоматизирана и пасивна. 

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

автоматизирана и пасивна. Например, 
такива доставчици на услуги на 
информационното общество включват 
платформи на социалните мрежи, 
услуги за видео стрийминг, услуги за 
споделяне на образ и звук, за споделяне 
на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, като се изключат 
доставчици на ИТ инфраструктура в 
облак, доколкото предоставят 
информацията на разположение на 
широката общественост. Регламентът 
следва да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
са установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 109
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 110
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 111
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се обхванат услугите за 
онлайн хостинг, с които се 
разпространява терористично 
съдържание, настоящият регламент 
следва да се прилага за услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват информация, предоставена 
от получателя на услугата по негово 
искане, и при предоставянето на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни, 
независимо дали тази дейност е 
чисто техническа, автоматизирана и 
пасивна. Например, такива доставчици 
на услуги на информационното 

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

мрежи, услуги за видео стрийминг, 
услуги за споделяне на образ и звук, за 
споделяне на файлове и други услуги за 
изчисления в облак, доколкото 
предоставят информацията пряко на 
трети страни от обществеността, 
както и уебсайтове, където ползвателите 
могат да правят коментари или да 
публикуват отзиви. Регламентът следва 
да се прилага и за доставчици на 
хостинг услуги, установени извън 
Съюза, които предлагат услуги в 
рамките му, тъй като значителна част от 
доставчиците на хостинг услуги, 
хостващи незаконно съдържание, са 
установени в трети държави. Така 
следва да се гарантира, че всички 
дружества, извършващи дейност на 
цифровия единен пазар, отговарят на 
същите изисквания, независимо в коя 
държава са установени. За да се 
установи дали даден доставчик на 
услуги предлага услуги в Съюза, е 
необходимо да се прецени дали 
доставчикът на услуги дава възможност 
на юридически или физически лица в 
една или няколко държави членки да 
използват услугите му. Самата 
достъпност на уебсайта на доставчика 
на услуги или на електронен адрес или 
на други координати за връзка в една 
или повече държави членки не следва 
обаче да е достатъчно условие за 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Вж. също и коментарите на Агенцията за основните права относно необходимостта 
от премахване на упоменаването на „трети страни“

Изменение 112
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на Европейския парламент и на 
Съвета11, не може да се разглежда 
единствено на това основание като 
насочване на дейностите към 
определена територия в рамките на 
Съюза.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 113
Моника Бенова

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За определянето на приложното 
поле на настоящия регламент значение 
следва да има наличието на съществена 
връзка със Съюза. Следва да се счита, че 
такава съществена връзка със Съюза 

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

_________________
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10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (OВ L 351, 
20.12.2012 г., стp. 1).
11 Регламент (ЕС) 2018/302 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 февруари 2018 г. за преодоляване на 
необоснованото блокиране на 
географски принцип и на други форми 
на дискриминация въз основа на 
националността, местопребиваването 
или мястото на установяване на 
клиентите в рамките на вътрешния 
пазар и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 2006/2004 и 
(ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО 
(ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 114
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доставчиците на хостинг услуги 
следва да изпълняват определени 
задължения за полагане на грижа с цел 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. Тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол. Задълженията за 
полагане на грижа следва да включват, 
че при прилагането на настоящия 
регламент, доставчиците на хостинг 
услуги действат по старателен, 
пропорционален и недискриминационен 
начин по отношение на съдържанието, 

(12) Без да се засяга член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО, доставчиците 
на хостинг услуги, които са били 
обект на значителен брой неоспорени 
заповеди за премахване, следва да 
изпълняват определени задължения за 
полагане на грижа с цел справяне с 
разпространението на терористично 
съдържание чрез услугите им. Тези 
задължения за полагане на грижа не 
следва да представляват общо 
задължение за контрол. Задълженията за 
полагане на грижа следва да включват, 
че при прилагането на настоящия 
регламент, доставчиците на хостинг 
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което съхраняват, по-специално когато 
прилагат своите условия за ползване, за 
да се избегне премахването на 
съдържание, което не е терористично. 
Премахването или блокирането на 
достъпа трябва да се извършва при 
съблюдаване на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация.

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

Or. en

Изменение 115
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 117
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 118
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

незаконно терористично съдържание, 
вследствие на преценка от страна на 
компетентните органи, следва да бъдат 
хармонизирани. Като се има предвид 
скоростта, с която незаконното 
терористично съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че незаконното 
терористично съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е премахнато 
без ненужно забавяне след 
получаването на заповедта за 
премахване.

Or. en

Изменение 119
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 

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

могат и занапред да избират своите 
компетентни органи, което им 
позволява да натоварят с тази задача 
административни, правоприлагащи или 
съдебни органи. Като се има предвид 
скоростта, с която терористичното 
съдържание се разпространява сред 
онлайн услугите, ефективността на 
премахването на терористично 
съдържание зависи от бързината на 
неговото премахване. Следователно 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги след 
получаване на заповед за законно 
премахване да гарантират, че 
терористичното съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е премахнато 
незабавно и при всички случаи в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 120
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с 

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

административни и съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
незаконното терористично 
съдържание се разпространява сред 
онлайн услугите, тази разпоредба налага 
задължения на доставчиците на хостинг 
услуги да гарантират, че незаконното 
терористично съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е премахнато 
или че достъпът до него е бил блокиран 
без ненужно забавяне. Доставчиците на 
хостинг услуги са тези, които решават 
дали да премахнат това съдържание или 
да блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза въз основа на 
определението за незаконно 
терористично съдържание, 
прилагането на ефективни механизми 
за съдебна защита и като цяло 
вземане на решение въз основа на 
всякакви други приложими разпоредби 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 121
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза и да 
информират органите за такива 
инциденти.

Or. ro

Изменение 122
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

гарантират, че достъпът до 
терористичното съдържание, посочено в 
заповедта за премахване, е блокиран без 
ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 123
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

ключово значение за избягване на 
широкото разпространение на такова 
съдържание. Доставчиците на хостинг 
услуги са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 124
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 125
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Компетентните съдебни 
органи на държавите членки следва да 
преценят дали съдържанието е 
терористично, и дали да издадат 
заповеди, с които на доставчиците на 
хостинг услуги се нарежда да премахнат 
терористично съдържание или да 
блокират достъпа до него. Държавите 
членки следва да натоварят с тази 
задача съдебните органи. Като се има 
предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран 
своевременно след получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 126
Анна Мария Кораца Билд
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 127
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 128
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 

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

бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да определят своя 
компетентен съдебен орган, който да 
бъде отговорен за тази задача. Като се 
има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран 
своевременно в зависимост от 
капацитета на въпросния доставчик 
на услуги. Доставчиците на хостинг 
услуги са тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 129
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Ако доставчик на хостинг 
услуги не е успял да премахне или 
блокира достъпа до съответното 
съдържание в рамките на един час, 
доставчиците на хостинг услуги 
следва да предприемат всички 
необходими мерки за изпълнение на 
заповедта без ненужно забавяне. 
Доставчикът на хостинг услуги 
следва да докладва на издаващия орган 
причините, поради които не е било 
възможно да изпълни заповедта. В 
случай на забавяния следва да се 
вземат предвид характерът и 
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размерът на доставчиците на 
хостинг услуги, особено в случая на 
микропредприятия или малки 
предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията1a.
_________________
1a Препоръка на Комисията от 
6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни 
предприятия, ОВ L 124, 20.5.2003 г., 
стр. 36.

Or. en

Изменение 130
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 
които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи автентичността, включително 
точността на датата и часа на изпращане 
и получаване на заповедта, в 
съответствие с правилата за защита на 
личните данни. Следователно 
компетентните органи следва да 
използват квалифицирани услуги за 
електронна препоръчана поща, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12.
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_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

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

Or. en

Изменение 131
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 132
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 



PE636.146v02-00 104/156 AM\1177907BG.docx

BG

23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en

Изменение 133
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

_________________ _________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 

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

вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en

Изменение 134
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 135
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Сигналите от компетентните 
органи или от Европол 
представляват ефективен и бърз 
начин за осведомяване на 
доставчиците на хостинг услуги за 
конкретно съдържание, на което са 
изложени услугите им. Този 
механизъм за предупреждаване на 
доставчиците на хостинг услуги 
относно информация, която може да 
се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, следва да остане 
на разположение в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
оценяват приоритетно такива 
сигнали и да предоставят бърза 
обратна информация за 
предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 

заличава се
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съдържанието да бъде премахнато 
или не, защото не е съвместимо с 
неговите условия за ползване, се взема 
от доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия 
регламент във връзка със сигналите, 
мандатът на Европол, определен в 
Регламент (ЕС) 2016/79413, остава 
непроменен.
_________________
13 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. en

Изменение 136
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Сигналите от Европол, 
определени в член 4, параграф 1, 
буква м) от Регламент (ЕС) 2016/794 
1313, остават непроменени.



PE636.146v02-00 108/156 AM\1177907BG.docx

BG

собствените му условия за ползване, 
следва да остане на разположение в 
допълнение към заповедите за 
премахване. Важно е доставчиците 
на хостинг услуги да оценяват 
приоритетно такива сигнали и да 
предоставят бърза обратна 
информация за предприетите 
действия. Окончателното решение за 
това дали съдържанието да бъде 
премахнато или не, защото не е 
съвместимо с неговите условия за 
ползване, се взема от доставчика на 
хостинг услуги. При прилагането на 
настоящия регламент във връзка със 
сигналите, мандатът на Европол, 
определен в Регламент (ЕС) 
2016/7941313, остава непроменен.

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

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

Or. en

Изменение 137
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Сигналите от компетентните 
органи или от Европол представляват 
ефективен и бърз начин за осведомяване 
на доставчиците на хостинг услуги за 
конкретно съдържание, на което са 
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изложени услугите им. Този механизъм 
за предупреждаване на доставчиците на 
хостинг услуги относно информация, 
която може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, следва да остане на 
разположение в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
оценяват приоритетно такива сигнали и 
да предоставят бърза обратна 
информация за предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 
съдържанието да бъде премахнато или 
не, защото не е съвместимо с неговите 
условия за ползване, се взема от 
доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия регламент 
във връзка със сигналите, мандатът на 
Европол, определен в Регламент (ЕС) 
2016/7941313, остава непроменен.

изложени услугите им. Този механизъм 
за предупреждаване на доставчиците на 
хостинг услуги относно информация, 
която може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, следва да остане на 
разположение и продължи да се 
разработва в допълнение към 
заповедите за премахване. Важно е 
доставчиците на хостинг услуги да 
оценяват приоритетно такива сигнали и 
да предоставят бърза обратна 
информация за предприетите действия. 
Окончателното решение за това дали 
съдържанието да бъде премахнато или 
не, защото не е съвместимо с неговите 
условия за ползване, се взема от 
доставчика на хостинг услуги. При 
прилагането на настоящия регламент 
във връзка със сигналите, мандатът на 
Европол, определен в Регламент (ЕС) 
2016/7941313, остава непроменен.

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

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

Or. en

Изменение 138
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 139
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 140
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги може 
да предприемат доброволни 
допълнителни мерки за защита на 
своите услуги от разпространяването 
на терористично съдържание. 
Мерките следва да бъдат ефективни 
и пропорционални, като отчитат 
риска и равнището на излагане на 
терористично съдържание, вземайки в 
особено голяма степен под внимание 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество. 
Това задължение не следва да 
предполага наличието на общо 
задължение за контрол. В контекста на 
тази оценка липсата на заповеди за 
премахване и на сигнали, адресирани до 
доставчика на хостинг услуги, е признак 
за ниска степен на излагане на 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 141
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Предвид мащаба и скоростта, 
необходими за ефективното откриване и 
премахване на терористично 
съдържание, наличието на 
пропорционални проактивни мерки, 
включително чрез използване на 
автоматизирани средства в някои 
случаи, е съществен елемент в борбата с 
терористичното съдържание онлайн. С 
цел намаляване на достъпността на 
терористичното съдържание, на което са 
изложени услугите им, доставчиците на 
хостинг услуги следва да преценят на 
доброволна основа дали е 
целесъобразно да се предприемат 
проактивни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да определят с помощта на 
държавите членки каква подходяща, 
ефективна и пропорционална мярка 
следва да се въведе. Това задължение не 
следва да предполага наличието на 
общо задължение за контрол. В 
контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали, 
адресирани до доставчика на хостинг 
услуги, е признак за ниска степен на 
излагане на терористично съдържание и 
следователно не следва да бъде 
обхванато от член 6.

Or. en

Изменение 142
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 143
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Голяма част от доставчиците 
на хостинг услуги никога не са 
изложени на незаконно терористично 
съдържание. Предвид сложността на 
ефективното откриване и премахване на 
терористично съдържание в мащаб и 
потенциалното въздействие върху 
основните права, задълженията за 
полагане на грижа, които надхвърлят 
обикновеното премахване на 
терористичното съдържание онлайн 
вследствие на заповеди за премахване 
от компетентните органи, биха 
могли да бъдат поети от тези 
доставчици на хостинг услуги, които 
са били обектна значителен брой 
неоспорени заповеди за премахване. 
Тези доставчици на хостинг услуги 
следва да преценят дали е 
целесъобразно да се предприемат 
допълнителни мерки в зависимост от 
рисковете и степента на излагане на 
терористично съдържание, както и от 
въздействието върху правата на трети 
страни и обществения интерес от 
информация. Следователно тези 
доставчици на хостинг услуги следва 
да въвеждат единствено подходящи, 
ефективни, необходими и 
пропорционални допълнителни мерки. 
Това задължение не следва да 
предполага задължение за общ контрол. 
В контекста на тази оценка липсата на 
заповеди за премахване и на сигнали от 
Европол, адресирани до доставчика на 
хостинг услуги, е признак за ниска 
степен на излагане на терористично 
съдържание.

Or. en
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Изменение 144
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 145
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 146
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За проактивните автоматизирани мерки е необходима база данни с предполагаемо 
терористично съдържание. Най-важната база данни с такова съдържание днес е 
собственост на Facebook и се използва от всички големи технологични дружества. 
Съдържанието се определя като терористично въз основа на Условията за 
предоставяне на услугата на дружество, а не въз основа на правен стандарт. 
Понастоящем никоя независима външна страна не може да извършва преглед на 
съдържанието на тази база данни, което е особено проблематично във връзка с 
оценяването на качеството на съдържанието на базата данни.

Изменение 147
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Ако решат да въведат 
проактивни мерки, доставчиците на 
хостинг услуги следва да гарантират, че 
се обезпечава правото на ползвателите 
на свобода на изразяване на мнение и на 
свобода на информация, включително 
свобода на получаване и 
разпространяване на информация. 
Следователно те следва да извършат 
и предоставят на разположение на 
обществеността оценка на риска 
относно равнището на излагане на 
терористично съдържание, която 
освен това се основава на броя 
получени заповеди за премахване и 
сигнали, както и да изготвят план за 
коригиращи действия за справяне с 
терористичното съдържание, които 
са пропорционални на степента на 
установения риск. В допълнение към 
всички изисквания, предвидени в 
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използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
за да се избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Всяко решение за използване на 
автоматизирани средства, взето от 
доставчика на хостинг услуга, следва 
да се оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права.

Or. en

Изменение 148
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 

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

най-малкото по отношение на 
първото премахване на съдържание, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване или премахване на 
терористично съдържание. Всяко 
решение за използване на 
автоматизирани средства, независимо 
дали е взето от самия доставчик на 
хостинг услуги или по искане на 
компетентния орган, следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права. Използването 
на автоматизирани средства за 
премахване на терористично 
съдържание следва да се ограничава 
единствено до възпроизвеждането на 
съдържание, което вече е било 
проверено поне веднъж и заличено от 
човек.

Or. en

Изменение 149
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свобода на информация, 
включително свобода на получаване и 
разпространяване на информация, се 
запазва. В допълнение към всички 

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

неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни, се 
запазва. В допълнение към всички 
изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни, доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат с дължима грижа и 
да прилагат гаранции, включително по-
конкретно контрол и проверки от човек, 
когато това е целесъобразно, за да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
терористично. Това е особено важно, 
когато доставчиците на хостинг услуги 
използват автоматизирани средства за 
откриване на терористично съдържание. 
Окончателното решение за 
премахване или блокиране на достъпа 
до съдържание винаги следва да се 
взема от физическо лице. Всяко 
решение за използване на 
автоматизирани средства следва да се 
оценява предвид надеждността на 
използваната технология и 
произтичащото от това въздействие 
върху основните права. Във всеки 
случай доставчиците на хостинг 
услуги следва да предприемат одит на 
всички автоматизирани средства за 
откриване на терористично 
съдържание, които използват.

Or. en

Изменение 150
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на 
проактивни мерки доставчиците на 

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

доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 
на мнение и на свободата на 
получаване и разпространяване на 
информация, се запазва. В допълнение 
към всички изисквания, предвидени в 
законодателството, включително 
законодателството за защита на личните 
данни и за защита на 
неприкосновеността на личния 
живот, доставчиците на хостинг 
услуги следва да действат с дължима 
грижа и да прилагат гаранции, 
включително по-конкретно контрол и 
проверки от човек, както и периодичен 
преглед на предприетите действия, за 
да се избегнат неволни и погрешни 
практики, водещи до премахване на 
съдържание, което не е незаконно 
терористично. Доставчиците на хостинг 
услуги гарантират също, че 
упражняването от тях на 
задължението за полагане на грижи 
не води до непропорционални, 
дискриминационни, нецелеви, 
неспецифични или неоснователни 
ефекти.

Or. en

Изменение 151
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При въвеждането на проактивни 
мерки доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че правото на 
ползвателите на свобода на изразяване 

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

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

Or. en

Изменение 152
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 153
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) За да се гарантира, че 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на незаконно терористично 
съдържание, предприемат подходящи 
мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги от 
доставчиците на съдържание, 
компетентните органи следва да 
изискват от доставчиците на хостинг 
услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите мерки.
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средства, доставчикът на хостинг 
услуги притежава необходимия 
капацитет за извършване на контрол 
и проверка от човек. При оценяването 
на ефективността и 
пропорционалността на мерките 
компетентните органи следва да 
вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга 
върху разпространението на 
терористично съдържание 
(например, като се вземе предвид 
броят на ползвателите в Съюза).

Or. en

Изменение 154
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. По-специално доставчикът на 
хостинг услугите предоставя на 
компетентните органи цялата 
необходима информация относно 
използваните автоматизирани 
инструменти, за да се осигури 
подробен публичен надзор на 
ефективността на инструментите и за 
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премахване или на получени от тях 
сигнали, проверени спрямо публично 
или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за 
идентифициране на ново 
терористично съдържание, като за 
целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността 
на мерките компетентните органи 
следва да вземат предвид 
съответните параметри, 
включително броя на заповедите за 
премахване и на подадените до 
доставчика сигнали, икономическия 
му капацитет и въздействието на 
неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

да се гарантира, че последните не 
водят до дискриминационни, 
нецелеви, неспецифични или 
неоснователни резултати.

Or. en

Изменение 155
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) За да се гарантира, че 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично съдържание, 
предприемат подходящи мерки за 
справяне със злоупотреба с техните 
услуги, компетентните органи може да 
препоръчват на доставчиците на 
хостинг услуги, получили значителен 
брой заповеди за премахване, които са 
станали окончателни, допълнителни 
мерки, които да бъдат предприети. Те 
могат да бъдат мерки, които използват 
надеждни технически средства за 
откриване и идентифициране на ново 
терористично съдържание, но които 
следва да оставят на физическо лице 
окончателното решение за 
премахване или блокиране на достъпа. 
При оценяването на ефективността и 
пропорционалността на мерките 
компетентните органи следва да вземат 
предвид съответните параметри, 
включително броя на заповедите за 
премахване, подадените до доставчика, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).
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икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза).

Or. en

Изменение 156
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са ефективни и 
пропорционални и дали, ако се 
използват автоматизирани средства, 
доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността и пропорционалността на 
мерките компетентните органи следва 
да вземат предвид съответните 
параметри, включително броя на 
заповедите за премахване и на 
подадените до доставчика сигнали, 
икономическия му капацитет и 
въздействието на неговата услуга върху 
разпространението на терористично 
съдържание (например, като се вземе 
предвид броят на ползвателите в 
Съюза). Дългосрочните проактивни 
мерки може да включват 
интегрирането на медийна и 
информационна грамотност и 
използването на интернет в 
националните образователни 
системи, за да се осигурят на 
младите граждани инструментите, 
чрез които да се научат да използват 
интернет отговорно, с цел да се 
избегнат възможните рискове от 
радикализация.

Or. en

Изменение 157
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

поради естеството предоставяните 
от тях услуги, предприемат подходящи 
мерки за предотвратяване на 
злоупотреба с техните услуги, 
компетентните органи следва да 
изискват от тези доставчици на 
хостинг услуги, получили заповед за 
премахване, която е станала 
окончателна, да докладват за 
предприетите проактивни мерки. Те 
могат да представляват мерки за 
предотвратяване на повторната поява 
на терористично съдържание, което 
преди това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран 
вследствие на заповед за премахване 
или на получени от тях сигнали, 
проверени спрямо публично или частно 
притежавани инструменти, съдържащи 
известно терористично съдържание. Те 
могат също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. При 
оценяването на ефективността и 
пропорционалността на мерките 
компетентните органи следва да вземат 
предвид съответните параметри, 
включително броя на заповедите за 
премахване и на подадените до 
доставчика сигнали, икономическия му 
капацитет и въздействието на неговата 
услуга върху разпространението на 
терористично съдържание (например, 
като се вземе предвид броят на 
ползвателите в Съюза).
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Or. en

Изменение 158
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 159
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 160
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 161
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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права, по-специално свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация и свободата на 
стопанска инициатива, както и да 
предостави подходяща обосновка.

Or. en

Обосновка

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Изменение 162
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 163
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

подходяща обосновка.

Or. en

Изменение 164
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Компетентният орган и доставчикът 
на хостинг услуга следва да постигне 
справедлив баланс между целите от 
обществен интерес и свързаните с тях 
основни права, по-специално свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация, правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 165
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

мерки, които да бъдат въведени. Такива 
проактивни мерки не следва по да 
водят до налагането на общо 
задължение за контрол на качваното 
съдържание, както е предвидено в 
член 15, параграф 1 от Директива 
2000/31/ЕО. Преди приемането на 
такава препоръка компетентният орган 
следва да постигне справедлив баланс 
между целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
свободата на медиите, свободата на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защитата на лични данни, и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 166
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 19

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

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
конструктивен диалог с доставчика на 
хостинг услуги относно необходимите 
проактивни мерки, които да бъдат 
въведени. Ако е необходимо, 
компетентният орган следва да наложи 
приемането на подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато има явна липса на 
сътрудничество от страна на 
доставчика на хостинг услуга. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
да води до налагането на общо 
задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО. Преди 
приемането на такива решения 
компетентният орган следва да постигне 
справедлив баланс между целите от 
обществен интерес и свързаните с тях 
основни права, по-специално свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация и свободата на стопанска 
инициатива, икономическия 
капацитет на доставчика на хостинг 
услуга, както и да предостави 
подходяща обосновка.

Or. en

Изменение 167
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
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Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 168
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) В резултат на искането 
компетентният орган следва да започне 
диалог с доставчика на хостинг услуги 
относно необходимите проактивни 
мерки, които да бъдат въведени. Ако е 
необходимо, компетентният орган 
следва да наложи приемането на 
подходящи, ефективни и 
пропорционални проактивни мерки, 
когато счита, че предприетите мерки са 
недостатъчни за справяне с рисковете. 
Решението за налагане на такива 
конкретни проактивни мерки не следва 
по принцип да води до налагането на 
общо задължение за контрол, както е 
предвидено в член 15, параграф 1 от 
Директива 2000/31/ЕО, а трябва да 
гарантира, че не е в конфликт със 
съществуващото право на ЕС, по-
специално последната Директива за 
електронната търговия и член 15, 
параграф 1 от нея. Като се имат 
предвид особено сериозните рискове, 
свързани с разпространението на 
терористично съдържание, решенията, 
приети от компетентните съдебни 
органи въз основа на настоящия 
регламент, могат да дерогират от 
подхода, установен в член 15, параграф 
1 от Директива 2000/31/ЕО, по 
отношение на някои конкретни целеви 
мерки, чието приемане е необходимо 
поради причини, свързани с 
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специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

обществената сигурност. Преди 
приемането на такива решения 
компетентният съдебен орган следва да 
постигне справедлив баланс между 
целите от обществен интерес и 
свързаните с тях основни права, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
свободата на стопанска инициатива, 
както и да предостави подходяща 
обосновка.

Or. en

Изменение 169
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 170
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Задължението на 
доставчиците на хостинг услуги за 
запазване на премахнатото 
съдържание и на свързаните с него 
данни следва да бъде определено за 
конкретни цели и ограничено във 
времето до необходимото за тези 
цели. Необходимо е изискването за 
запазване да се разшири до свързаните 
данни, доколкото тези данни иначе 
биха били загубени в резултат на 
премахването на въпросното 
съдържание. Свързаните данни могат 
да включват данни като „данни на 
абоната“, включително по-конкретно 
данни за самоличността на 

заличава се
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доставчика на съдържание, както и 
„данни за достъпа“, включително, 
например, данни за датата и часа на 
ползване от страна на доставчика на 
съдържание, или влизането и 
излизането от услугата, заедно с IP 
адреса, предоставен от доставчика на 
услуги за достъп до интернет на 
доставчика на съдържание.

Or. en

Изменение 171
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Задължението на доставчиците 
на хостинг услуги за запазване на 
премахнатото съдържание и на 
свързаните с него данни следва да бъде 
определено за конкретни цели и 
ограничено във времето до 
необходимото за тези цели. Необходимо 
е изискването за запазване да се 
разшири до свързаните данни, 
доколкото тези данни иначе биха били 
загубени в резултат на премахването на 
въпросното съдържание. Свързаните 
данни могат да включват данни като 
„данни на абоната“, включително по-
конкретно данни за самоличността на 
доставчика на съдържание, както и 
„данни за достъпа“, включително, 
например, данни за датата и часа на 
ползване от страна на доставчика на 
съдържание, или влизането и излизането 
от услугата, заедно с IP адреса, 
предоставен от доставчика на услуги за 
достъп до интернет на доставчика на 
съдържание.

(20) Задължението на доставчиците 
на хостинг услуги за запазване на 
премахнатото съдържание и на 
свързаните с него данни следва да бъде 
с единствената цел да извършването 
на процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред и 
за правна защита и ограничено във 
времето до строго необходимото за 
тези цели, но като цяло без да се 
превишават шест месеца. Когато има 
законна необходимост запазването да 
се разшири до свързаните данни, то 
може да се запази само доколкото тези 
данни иначе биха били загубени в 
резултат на премахването на въпросното 
съдържание. Свързаните данни следва 
да бъдат ограничени до „данни на 
абоната“, т.е. данни за самоличността 
на доставчика на съдържание, както и 
„данни за достъпа“, т.е. данни за датата 
и часа на ползване от страна на 
доставчика на съдържание, или 
влизането и излизането от услугата, 
заедно с IP адреса, предоставен от 
доставчика на услуги за достъп до 
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интернет на доставчика на съдържание.

Or. en

Изменение 172
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Задължението на доставчиците 
на хостинг услуги за запазване на 
премахнатото съдържание и на 
свързаните с него данни следва да бъде 
определено за конкретни цели и 
ограничено във времето до 
необходимото за тези цели. Необходимо 
е изискването за запазване да се 
разшири до свързаните данни, 
доколкото тези данни иначе биха били 
загубени в резултат на премахването на 
въпросното съдържание. Свързаните 
данни могат да включват данни като 
„данни на абоната“, включително по-
конкретно данни за самоличността на 
доставчика на съдържание, както и 
„данни за достъпа“, включително, 
например, данни за датата и часа на 
ползване от страна на доставчика на 
съдържание, или влизането и излизането 
от услугата, заедно с IP адреса, 
предоставен от доставчика на услуги за 
достъп до интернет на доставчика на 
съдържание.

(20) Задължението на доставчиците 
на хостинг услуги за запазване на 
премахнатото съдържание и на 
свързаните с него данни следва да бъде 
с единствената цел да извършването 
на процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред и 
за правна защита и ограничено във 
времето до строго необходимото за 
тези цели, но като цяло без да се 
превишават шест месеца. Когато има 
законна необходимост запазването да 
се разшири до свързаните данни, то 
може да се запази само доколкото тези 
данни иначе биха били загубени в 
резултат на премахването на въпросното 
съдържание. Свързаните данни следва 
да бъдат ограничени до „данни на 
абоната“, т.е. данни за самоличността 
на доставчика на съдържание, както и 
„данни за достъпа“, т.е. данни за датата 
и часа на ползване от страна на 
доставчика на съдържание, или 
влизането и излизането от услугата, 
заедно с IP адреса, предоставен от 
доставчика на услуги за достъп до 
интернет на доставчика на съдържание.

Or. en

Изменение 173
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване.
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за наказателното преследване на 
терористични престъпления или за 
предотвратяването на сериозни 
рискове за обществената сигурност.

Or. en

Изменение 174
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване.
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съдържанието. Поради това 
запазването на съдържанието за 
целите на предотвратяването, 
откриването, разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления също е 
оправдано. За тези цели изискваното 
съхранение на данни е ограничено до 
данни, които е вероятно да имат 
връзка с терористични престъпления, 
и следователно може да допринесат 
за наказателното преследване на 
терористични престъпления или за 
предотвратяването на сериозни 
рискове за обществената сигурност.

Or. en

Изменение 175
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 

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

предотвратяването на терористичната 
дейност. Когато предприятия премахват 
или блокират достъпа до съдържание, 
по-специално чрез свои собствени 
проактивни мерки, но не информират 
независимия административен или 
съдебен орган за това, тъй като 
преценяват, че то не попада в 
приложното поле на член 13, параграф 4 
от настоящия регламент, 
правоприлагащите органи може да не 
знаят за съществуването на 
съдържанието. Поради това запазването 
на съдържанието за целите на 
предотвратяването, откриването, 
разследването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления също е оправдано. За тези 
цели изискваното съхранение на данни е 
ограничено до данни, които е вероятно 
да имат връзка с терористични 
престъпления, и следователно може да 
допринесат за наказателното 
преследване на терористични 
престъпления или за предотвратяването 
на сериозни рискове за обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 176
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за запазване на 
съдържанието за целите на процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред е необходимо и обосновано 
с цел да се гарантират ефективни мерки 
за правна защита за доставчика на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато или достъпът до което е бил 

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

блокиран, както и за да се осигури 
възстановяването на това съдържание 
във вида му преди премахването в 
зависимост от резултата от процедурата 
за обжалване. Задължението за 
запазване на съдържание за целите на 
разследването и повдигането и 
поддържането на обвинение е 
обосновано и необходимо с оглед на 
важността, която този материал би 
могъл да има за възпрепятстването или 
предотвратяването на терористичната 
дейност и за преследването и 
осъждането на терористи. Когато 
предприятия премахват или блокират 
достъпа до съдържание, по-специално 
чрез свои собствени допълнителни 
мерки, правоприлагащите органи може 
да не знаят за съществуването на 
съдържанието. Поради това запазването 
на съдържанието за целите на 
предотвратяването, откриването, 
разследването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, което следва да бъде 
стартирано, след като органите са 
информирани съгласно член 13, 
параграф 4 от настоящия регламент, 
също е оправдано. За тези цели 
изискваното съхранение на данни е 
ограничено до данни, които е вероятно 
да имат връзка с терористични 
престъпления, и следователно може да 
допринесат за наказателното 
преследване на терористични 
престъпления или за предотвратяването 
на сериозни рискове за обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 177
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване. 
Въпреки това този срок може да бъде 
удължен за периода, който е необходим, 
в единствения случай, че процедурата 
по обжалване е започнала, но не е 
приключила в рамките на шестмесечния 
срок по искане на органа, занимаващ се 
с обжалването.

Or. en

Изменение 178
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 

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

се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата е започнала, но не е 
приключила в рамките на двугодишния 
срок по искане на органа, занимаващ се 
с процедурата по обжалване или с 
разследването и преследването на 
терористични престъпления. Тази 
продължителност следва да отчита 
специалното естество на 
премахнатото съдържание, което 
вече е счетено за терористично след 
оценка от компетентния орган, и 
затова следва бъде достатъчна, за да се 
даде възможност на правоприлагащите 
органи да запазят необходимите 
доказателства, за да могат ефективно 
да разследват и преследват, като 
същевременно се гарантира балансът 
със съответните основни права.

Or. en


